
№ 1 (5007) 4 студзеня 2019 г. ISSN 0024-4686

Культура нашай 

радзімы

стар. 4

Першы айчынны 

раманіст

стар. 11

Прэміяльна-тэатральнае 

самаўдасканаленне

стар. 13

Ф
от

а 
Ю

лі
і Б

ач
аг

ур
ав

ай
.

Усё ж  
Каляды
Пятро ЖАЎНЯРОВІЧ

Сонечных промняў колкія стрэлы.
Хвоя ў ільдзінках. Бляск у вачах.
Іскры з мангала. Сад састарэлы
Пільна ўзіраецца ў дзіўны ачаг.

Жарты і смех. Калядным настроем,
Радасным, светлым, поўным надзей,
Шырацца грудзі. Дужасць патроіў
Гэты святы і велічны дзень.

Хай не гучаць калядныя гімны —
Душаў харал ляціць да нябёс.
Збаўцы з'яўленне ў дзіве нястрымным —
Добрае весткі спраўджаны лёс.

Спадчына продкаў, іх запаветы
Еднасць мацуюць нашых людзей.
Доўжыцца будзе зімы і леты
Добры ўспамін калядных падзей.

З каляднай зоркай ісці з хаты ў хату — несці радасную вестку — звычай продкаў. Каб іх згадаць і да свята 
падрыхтавацца як след, у Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту аднавілі абрады Каля-
даў. Драўляныя хаты, традыцыйная зорка ды нават саламяная каза стваралі адпаведны настрой для сучасных 
калядоўшчыкаў.

У гэты незвычайны святочны час гучалі калядныя песні, якімі віншавалі гаспадароў хаты, жадалі ім дабра і 
заможнасці. Усе імкнуліся паказаць свае ўменні і таленты, спявалі, танцавалі, дэманстравалі багацце народнай 
кемлівасці. Зорка — сімвал святла і надзеі на найвышэйшую спагаду і шчодрыя падарункі людзям на працягу 
года.
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Віншаванне. Прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр Лукашэнка звяр-

нуўся з навагоднім віншаваннем да 
беларускага народа. Для кожнага 
2018 год склаўся па-рознаму. «Але 
галоўнае — мы захавалі мірнае неба 
для беларусаў і ў вачах нашых дзяцей 
няма страху і безвыходнасці ад вай-
ны. Давайце ўсе разам берагчы гэту 
найвялікшую каштоўнасць», — пад-
крэсліў Прэзідэнт. Што датычыць 
2019 года, «гэта будзе год цяжкай 
працы, перамог і паражэнняў. Разам 
мы здольныя рабіць немагчымае. Мы 
абавязкова пераадолеем перашкоды і 
забяспечым будучыню нашай Радзі-
мы», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Да юбілею. Цырымонія спецы-
яльнага гашэння паштовай 

маркі «100 гадоў БССР» адбылася 
гэтымі днямі ў Мінску. Паштовая 
марка, якая выпускаецца ў абарот 
Міністэрствам сувязі і інфарматы-
зацыі, друкавалася ў РУП «Бабруй-
ская ўзбуйненая друкарня імя  
А. Ц. Непагодзіна». У цырымоніі ўзя-
лі ўдзел акадэмік-сакратар Аддзялен-
ня гуманітарных навук і мастацтваў 
НАН Беларусі Аляксандр Каваленя і 
міністр сувязі і інфарматызацыі Кан-
станцін Шульган.

Памяць. «Партызанскі летапіс: 
Новы год на вайне» — чар-

говая старонка сумеснага праекта  
БелТА і Беларускага дзяржаўнага 
музея гісторыі Вялікай Айчыннай 
вайны. Асновай стала ўнікальная 
калекцыя рукапісных партызанскіх 
часопісаў, якая захоўваецца ў музеі 
і мае статус гісторыка-культурнай 
каштоўнасці катэгорыі «1» міжна-
роднага значэння. Нават у цяжкі ва-
енны час традыцыя адзначаць Новы 
год не згасла. Толькі становішча, він-
шаванні і пажаданні былі іншыя.

Стасункі. Міністэрствы культу-
ры Беларусі і Арменіі падпісалі 

пагадненне аб супрацоўніцтве на 
2019—2022 гады. Дакумент падпі-
саны ў год 25-годдзя ўсталявання 
дыпламатычных адносін паміж Бе-
ларуссю і Арменіяй. Подпісы пад 
дакументам паставілі міністр культу-
ры Беларусі Юрый Бондар і Надзвы-
чайны і Паўнамоцны Пасол Арменіі 
ў Беларусі Армен Гевандзян. Пра-
дугледжана правядзенне Дзён куль-
туры Беларусі ў Арменіі ў 2019 годзе 
і Дзён культуры Арменіі ў Беларусі ў 
2020-м, Дзён беларускага кіно ў Ар-
меніі і Дзён армянскага кіно ў нашай 
краіне, абменныя гастролі тэатраў, 
музычных і харэаграфічных калек-
тываў.

Праекты. Нацыянальны гіста-
рычны музей Беларусі падрых-

туе для ўдзельнікаў II Еўрапейскіх 
гульняў 2019 года інтэрактыўную 
выстаўку, прысвечаную народнай 
творчасці беларусаў, паведаміла  
БелТА. Мяркуецца паказаць белару-
скае нацыянальнае адзенне, народ-
ныя промыслы і рамёствы. Акрамя 
таго, гасцей азнаёмяць з рознымі 
мультымедыйнымі праектамі на 
гісторыка-культурнай аснове. У 
прыватнасці, прадэманструюць іна-
вацыйны экспазіцыйны комплекс 
«Скарбы Нацыянальнага гістарыч-
нага музея Рэспублікі Беларусь». 
Рыхтуецца мультымедыйны праект 
аб Крэўскім замку.

Дасягненні. Бюро Прэзідыума 
Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі вызначыла топ-10 вынікаў 
дзейнасці вучоных акадэміі за  
2018 год у галіне фундаментальных 
і прыкладных даследаванняў, паве-
дамілі ў прэс-службе НАН. Унікаль-
ныя помнікі і артэфакты сусветнага 
ўзроўню выявілі і даследавалі мета-
дамі падводнай археалогіі вучоныя 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 
Гэта стаянка неаліту — бронзавага 
веку Крывіна-3; лодка-даўбёнка па-
чатку XVI стагоддзя, паднятая з дна 
ракі Нёман; абарончыя збудаванні 
Жаберскага замка XVII—XVIII ста-
годдзяў; месцы пераправы арміі На-
палеона ў лістападзе 1812 года праз 
Бярэзіну.

Агляд афіцыйных падзей ад  
Інесы ПЕТРУСЕВІЧ

Часапіс

Мінскае гарадское аддзяленне  
СПБ запрашае:

4 студзеня — на сустрэчу з дзіцячымі 
пісьменнікамі ў гарадскую нотна-музыч-
ную бібліятэку (11.00).

8 студзеня — на імпрэзу ў літаратурны 
клуб «Слова» пры публічнай бібліятэцы  
№ 3 (14.00).

9 студзеня — у студыю юных літара-
тараў «Шабаноўскія званочкі» пры дзіця-
чай бібліятэцы № 3 (11.00).

10 студзеня — на сустрэчу Міхася Паз-
някова з выхаванцамі дзіцячага дома № 7 
(16.00).

11 студзеня — на пасяджэнне міжна-
роднага творчага клуба «Дыялог сяброў» 
(вул. Крапоткіна, 31) (15.00).

Магілёўскае абласное аддзяленне  
СПБ запрашае:

5 студзеня — на імпрэзу «Чароўная 
валізка» з удзелам Марыны Сліўко ў Дом 
культуры чыгуначнікаў (17.00).

5 студзеня — на сустрэчу «Літаратур-
ныя калядкі» па творах Ніны Кавалёвай 
«Запавет Хрыста» ў Цемналескую бі-
бліятэку-філіял (музейны пакой Ніны Ка-
валёвай) Дрыбінскага раёна (10.00).

11 студзеня — на юбілейную імпрэзу  
«Я — краіны свабоднай сын!» журналіста і 
пісьменніка Міколы Леўчанкі ў кінатэатр 
«Радзіма» (г. Быхаў) (14.00).

акцэнты тыдня у Саюзе пісьменнікаў Беларусі 

фестывалі 

набытак акцыя 

Беларускі гумар заўсёды славіўся муд-
расцю і дабрынёй. Працягваючы 

традыцыі класікаў, сучасныя беларускія 
пісьменнікі часта напаўняюць свае творы 
добразычлівай іроніяй.

Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза 
пісьменнікаў Беларусі запрашае да ўдзелу 
ў рэспубліканскім гумарыстычным кон-
курсе «Папяровы бусел», які праводзіцца з  
1 студзеня па 15 сакавіка на дзвюх мовах — 
рускай і беларускай. Два аўтары, якія  

зоймуць першыя месцы ў намінацыях 
«Малая проза» (да 10 000 знакаў) і «Паэ-
зія», з’яўляюцца пераможцамі конкурсу, 
узнагароджваюцца памятнымі статуэтка-
мі і граматамі, запрашаюцца ў якасці га-
наровых гасцей на беларуска-ўкраінскую 
гумарыну «Смех заваёўвае сусвет» і маюць 
права бясплатнай публікацыі ў другім 
нумары альманаха «Берасцейская скарб- 
ніца».

Творчыя работы дасылаюцца на пашто-
вы адрас Брэсцкага абласнога аддзялен-
ня СПБ у друкаваным выглядзе на адрас: 
224013, г. Брэст, пр-т Машэрава, д. 75/1,  
к. 605.

У лісце трэба ўказаць кароткую біягра-
фію, намінацыю, дату стварэння твора, 
кантактныя звесткі.

Таццяна ДЗЕМІДОВІЧ,  
старшыня Брэсцкага абласнога  

аддзялення СПБ

БУСЕЛ  ПРЫНОСІЦЬ  НОВЫЯ  ТВОРЫ

V Міжнародны Калядны фестываль батлеечных і лялечных 
тэатраў «Нябёсы» пройдзе з 10 па 13 студзеня ў Мінску 

ў Адукацыйным цэнтры Свята-Елісавецінскага манастыра, дзе 
збяруцца лепшыя батлеечныя і лялечныя тэатры з Расіі, Украі-
ны, Эстоніі, Літвы. Ад Беларусі — тры творчыя калектывы са 
сталіцы, аграгарадка Ракаў Валожынскага раёна і вёскі Стойлы 
Пружанскага раёна.

Ідэю фэсту адлюстроўвае традыцыйны слоган — «З лялькай 
да Бога». З дапамогай добрых і маляўнічых батлеечных прад-
стаўленняў удзельнікі форуму дапамогуць гледачам убачыць 
прыгожае, вечнае і сапраўднае праз прызму лялечнага свету.

Спектаклі будзе ацэньваць прафесійнае журы — акцёры, 
тэатральныя крытыкі, навуковыя дзеячы і мастацтвазнаўцы. 
Пераможцаў вызначаць у намінацыях: «За лепшы спектакль» 
(Гран-пры фестывалю), «За лепшы дэбют», «За лепшае раскрыц-
цё духоўна-маральнага зместу спектакля», «За лепшае акцёрскае 
выкананне» і інш.

Летась фэст быў уключаны ў спіс мерапрыемстваў Праграмы 
супрацоўніцтва паміж Міністэрствам культуры і Беларускай 
праваслаўнай царквой на 2018—2021 гады. Згодна з Указам 
Прэзідэнта Беларусі, 2018—2020 гады праходзяць пад знакам 
Года малой радзімы. Гэтая тэма стане адной з асноўных падчас 
Каляднага фестывалю.

Акрамя насычанай конкурснай праграмы, для гледачоў будуць 
арганізаваны тэматычныя круглыя сталы, выстаўкі і творчыя 
сустрэчы. Самыя юныя госці змогуць не толькі ўбачыць казач-
ныя прадстаўленні, але і паспрабаваць сябе ў ролі лялечнікаў, 
мастакоў і рамеснікаў на займальных майстар-класах.

Штогод міжнародны фэст выконвае дабрачынную місію. Для 

тых, хто змагаецца з хваробамі, дзяцей, якія засталіся без апе-
кі бацькоў, ладзіцца традыцыйная акцыя «Святло душы — да-
брачыннасць», якая стартавала ў кастрычніку і працягнецца да 
канца фестывалю. Лялечныя майстры радуюць сваёй творчасцю 
выхаванцаў інтэрнатаў, людзей у шпіталях і дамах састарэлых.

Заснавальнікі мерапрыемства — Мінская епархія, Свята-Елі-
савецінскі манастыр, сястрыцтва ў гонар святой Елісаветы. Са-
дзейнічанне ў правядзенні фэсту аказвае Міністэрства культуры 
Беларусі і Мінскі гарвыканкам.

Міра ІЎКОВІЧ

З дабрачыннай місіяй

Яшчэ адзін твор ураджэнца 
Смілавічаў Хаіма Суціна 

цяпер вярнуўся ў Беларусь: па-
латно «Якая заснула з кнігай. 
Мадлен Кастэн» набыў у кар-
паратыўную калекцыю Белгаз-
прамбанк. Твор прадстаўлены 
ў праекце «Суцін. Жыццё пасля 
смерці», што працуе ў галерэі 
«Арт-Беларусь». Праект пры-
меркаваны да 125-годдзя твор-
цы, якое адзначаецца сёлета ў 
студзені.

Мастак парыжскай школы 
Хаім Суцін быў у пэўны перыяд 
у сяброўскіх адносінах з мужам 
і жонкай Кастэн. Ён гасцяваў у 
маёнтку Марселена і Мадлен, 
яны апекавалі мастака, спрыялі ў 
продажах яго твораў і самі сталі 
яго калекцыянерамі. Карціна 
«Якая заснула з кнігай. Мадлен 
Кастэн» створана ў 1937 годзе. 
Прыглядзелі яе на адным з аўк-
цыёнаў Вялікабрытаніі, набылі 
за больш чым 300 тысяч дола-

раў. Пасля ранейшых набыткаў 
работ «Вялікія лугі ў Шартры, 
ля віядука» і партрэта «Ева» гэта 
трэці твор мастака Парыжскай 
школы Хаіма Суціна, які знаход-
зіцца ў карпаратыўнай калекцыі 
Белгазпрамбанка.

Але падарункам для прыхіль-
нікаў творчасці мастака стаў 
яшчэ адзін новы твор у калек-
цыі — бронзавы бюст Леона 
Індэнбаўмана «Партрэт Хаіма 
Суціна». Творца, чый экспрэсіў-
ны погляд на свет уражвае і ў 
ХХІ стагоддзі, становіцца больш 
зразумелым для нас. Яго спад-
чына належыць свету, а творы 
знаходзяцца ў музеях і калекцы-
ях у розных краінах. Каб ведаць 
яе лепш, ёсць задума стварыць 
сусветную інтэрактыўную карту 
творчасці Суціна: кожны можа 
падзяліцца інфармацыяй, у якіх 
музейных зборах сёння захоўва-
юцца творы мастака.

Марыя АСІПЕНКА

СУЦІН: КРОКІ ВЯРТАННЯ
Падарунак да 125-годдзя мастака

На год у Пінску, які сёлета прымае гасцей у якасці 
культурнай сталіцы, запланавана 445 мерапрыемст-

ваў, з іх чатыры дзясяткі адрозніваюцца значным машта-
бам і вялікай колькасцю ўдзельнікаў. Гэта, напрыклад, 
фестываль духавых аркестраў, вялікі фестываль мастацт-
ваў «Зоры над Пінай», фестываль арганнай музыкі, які 
ладзіцца ў гарадской канцэртнай зале — у касцёле Кар-
ла Барамея, узведзеным у ХVІІІ стагоддзі. Пінск слаўны 
многімі помнікамі даўніны. Сярод іх — першы калегіум 
езуітаў, дзе цяпер размяшчаецца Музей беларускага Па-
лесся, ансамбль былога манастыра францысканцаў, касцёл 
Унебаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі з яго знакамітай 
«Пінскай мадоннай». Абрысы гэтых славутасцяў склалі ла-
гатып культурнай сталіцы (работа Віктара Сагановіча).

Старшыня Пінскага гарадскога Савета дэпутатаў Ля-
вонцій ЛЕМЯШЭЎСКІ, якому выпала ганаровая місія 
атрымаць эстафету культурнай сталіцы ад Наваполацка, 
адзначыў:

— Статус горада ў 2019 годзе накладвае на ўсіх яго жы-
хароў пэўныя абавязацельствы. У нас ёсць прафесійны 
тэатр, вышэйшая навучальная ўстанова, шэраг устаноў 
культуры. На працягу года яны павінны выканаць пэўныя 
асветніцкія задачы. У нас ёсць на чым выхоўваць культур-
ныя традыцыі, маю на ўвазе найперш багатую гісторыю 
больш чым 900-гадовага Пінска, цікавую разнастайную 
спадчыну...

Святлана ЯСКЕВІЧ

Быць вартымі  
сталіцай звацца
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5 студзеня — 90 гадоў з дня нараджэн-
ня Уладзіміра Бычкова (1929—2004), кі-
нарэжысёра, акцёра, сцэнарыста.

5 студзеня — 75 гадоў з дня нараджэння 
Анатоля Кочына (1944—1991), кампазіта-
ра.

6 студзеня — 125 гадоў з дня нара- 
джэння Віктара Гольдфельда (1894—1982), 
украінскага і беларускага скрыпача, педа-
гога, заслужанага дзеяча мастацтваў БССР.

6 студзеня — 115 гадоў з дня нараджэн-
ня Ільі Мусіна (1904—1999), дырыжора, 
педагога, заслужанага артыста Рэспублікі 
Беларусь, заслужанага дзеяча мастацваў 
Узбекістана, народнага артыста Расіі.

6 студзеня — 105 гадоў з дня нараджэн-
ня Тодара Лебяды (сапр. Пётр Шырокаў 
або Шыракоў) (1914—1970), драматурга, 
паэта, празаіка, публіцыста.

6 студзеня — 100 гадоў з дня нараджэн-

ня Апалоніі Ротар (1919—1996), ак-
трысы.

7 студзеня — 95 гадоў з дня нара- 
джэння Барыса Бур’яна (1924—
2009), тэатральнага крытыка, 
празаіка, сцэнарыста.

7 студзеня — 95 гадоў з дня нараджэння 
Георгія Шыловіча (1924—2011), празаіка, 
публіцыста, перакладчыка, сцэнарыста.

7 студзеня — 90 гадоў з дня нараджэння 
Міколы (Мікалая) Луферава (1929—1994), 
крытыка, літаратуразнаўца.

7 студзеня — 90 гадоў з дня нараджэння 
Эміліі Шумілавай (1929—2007), расійскай 
і беларускай мастацтвазнаўцы, крытыка, 
педагога.

8 студзеня — 120 гадоў з дня нараджэн-
ня Алеся Гародні (сапр. Аляксандр Функ) 
(1899—1944), празаіка, крытыка.

8 студзеня — 95 гадоў з дня нараджэння 

Уладзіміра Дадзіёмава (1924—1983), 
празаіка.

8 студзеня — 95 гадоў з дня нара-
джэння Алеся (Аляксандра) Савіц-
кага (1924—2015), празаіка.

9 студзеня — 90 гадоў з дня на-
раджэння Івана Стасевіча (1929—1998), 
жывапісца, педагога, заслужанага дзеяча 
мастацтваў Рэспублікі Беларусь.

10 студзеня — 100 гадоў з дня нараджэн-
ня Аркадзя Гейнэ (1919—1942), паэта.

10 студзеня — 95 гадоў з дня нара- 
джэння Таісы Канавалавай (1924—2011), 
беларускай і рускай актрысы, заслужанай 
артысткі Рэспублікі Беларусь.

10 студзеня — 90 гадоў з дня нараджэн-
ня Міхася (Міхаіла) Яроша (1929—1987), 
літаратуразнаўца, крытыка.

ЛіМ-каляндар прадастаўлены БДАМЛМ.

Фрагмент экспазіцыі.

У межах святкавання 100-годдзя 
дыпламатычнай службы Бела-

русі ў пратакольнай зале Нацыяналь-
нага кангрэса Аргенціны адбыліся 
арганізаваныя беларускім пасольствам 
дыпламатычны прыём і цырымонія ад-
крыцця выстаўкі «Завуся я толькі Янка 
Купала», у якіх узялі ўдзел больш як  
100 прадстаўнікоў органаў дзяржаўна-
га кіравання Аргенціны, дыпламатыч-
нага корпуса і беларускай дыяспары. 
Як паведаміла БелТА, Надзвычайны і 
Паўнамоцны Пасол Беларусі ў Арген-
ціне Уладзімір Астапенка падкрэсліў 
значнасць асобы Янкі Купалы ў фар-
міраванні беларускай ідэнтычнасці і 
станаўлення нацыянальнай дзяржавы.

Незвычайная навагодняя ёлка, 
усталяваная побач са сталіч-

ным Палацам спорту, увайшла ў гэты 
спіс у Еўропе па версіі Euronews, па-
ведамляецца на сайце тэлеканала. 
Аглядальнікі тэлеканала занеслі ў спіс 
лепшых арыгінальную мінскую ёлку, 
якая ўяўляе сабой піраміду з кольцаў 
рознага дыяметра, упрыгожаную се-
рабрыстым «дожджыкам» і гірляндамі. 
Акрамя ёлкі, усталяванай каля Пала-
ца спорту, у спіс лепшых увайшлі на-
вагоднія прыгажуні з Лондана, Афін, 
Берліна, Парыжа, Осла і іншых еўра-
пейскіх гарадоў. 

У мінулым годзе ў беларусаў 
з’явілася магчымасць глядзець 

фільмы на роднай мове не толькі ў 
кінатэатрах, але і дома. Відэасэрвіс 
VOKA стварыў спецыяльны раздзел 
CINEVOKA для прагляду сусветных 
шэдэўраў у беларускай агучцы. Сёле-
та колькасць кінафільмаў плануюць 
павялічыць да 124. У іх ліку будуць 
драма «Пралятаючы над гняздом зя-
зюлі», трылер «Сайлент Хіл», дэтэктыў 
«Дзяўчына з татуіроўкай дракона», 
чорная камедыя «Воўк з Уол-стрыт» і 
іншыя блакбастары. За 2018 год філь-
мы ў раздзеле CINEVOKA сабралі 
больш як 45 000 гледачоў. Попыт на 
фільмы на роднай мове ў інтэрнэт-пра-
сторы ўпэўнена расце.

Выстаўка «Чарадзейны свет. Гоф-
маніяда» адкрылася ў музеі Рэры-

хаў у Маскве, паведамляе ТАСС. Там 
прадстаўлены лялькі і макеты дэкара-
цый, задзейнічаных у анімацыйным 
фільме студыі «Союзмультфильм», 
створаным па казках нямецкага  
пісьменніка Эрнста Тэадора Амадэя 
Гофмана. У экспазіцыю ўвайшлі ляль-
кі, якія паказваюць Гофмана, Серпян-
ціну, Труфальдзіна, Васіліска і іншых 
дзеючых асоб фільма. Асноўныя перса-
нажы створаны па эскізах мастака Мі-
хаіла Шамякіна. На выстаўцы таксама 
можна ўбачыць эскізы і замалёўкі да 
карціны з асабістага архіва рэжысёра 
Станіслава Сакалова.

Журналісты газеты Dagbladet 
выявілі згубу шасці графічных 

работ экспрэсіяніста Эдварда Мунка 
(1863—1944) са збору Стэнэрсэна ў 
Нарвегіі, паведаміла выданне. Адсут-
насць карцін выявілася падчас рассле-
даванняў аб іншых зніклых палотнах. 
Адказнасць за карціны з 2010 года нясе 
музей Мунка ў Осла, які год назад па-
ведамляў толькі пра 26 згубленых ра-
бот са збору. На сёння па меншай меры 
47 карцін, 34 з якіх належаць пэндзлю 
Эдварда Мунка, зніклі бясследна. Пра 
тое, ці будзе ўзбуджана справа па фак-
це згубы, не паведамляецца.

Названы імёны акцёраў Галіву-
ду, чые ганарары вышэйшыя 

за прыбыткі ад фільма, у якім яны 
здымаліся. Гэты рэйтынг апублікаваў 
Forbes. Узначальвае спіс Мэцью Ма-
конахі. Ён сыграў галоўную ролю ў кі-
настужцы «Цёмная вежа». Тады гэту 
работу акцёра палічылі правалам года. 
З кожнага заплачанага яму долара ў 
выглядзе прыбытку вярнулася толькі 
$1,1. Другую пазіцыю ў рэйтынгу заняў 
Крысціян Бейл. Ён здолеў вярнуць $1,5. 
На трэцім месцы — Мэт Дэйман. У 
рэйтынг таксама патрапілі Рыз Уізэр-
спун, Шарліз Тэран і Том Круз.

Агляд цікавінак ад  
Іны ЛАЗАРАВАЙ

Часапіс
люстэрка тыдняна паліцы 

з нагоды 

Слынны раман «Каласы пад сярпом 
тваім» — знакавы і для самога пісь-

менніка, і для ўсіх беларусаў. Згодна з 
рэйтынгам чытачоў, гэта адзін з самых 
значных твораў у гісторыі айчыннай літа-
ратуры (разам з «Новай зямлёй» Якуба 
Коласа і «Палескай хронікай» Івана Ме-
лежа). На выстаўцы, прымеркаванай да 
50-годдзя выдання, якая днямі адкрыла-
ся ў Дзяржаўным музеі гісторыі белару-
скай літаратуры, належнае месца займае 
не толькі сам раман і яго аўтар, але і 
распавядаецца пра людзей, якія даследа-
валі падзеі, апісаныя ў рамане, і былі іх  
удзельнікамі.

Гэта і Эліза Ажэшка, і Уладзіслаў Сы-
ракомля, і Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. 
І адзін з галоўных герояў Уладзіміра Ка-
раткевіча — Кастусь Каліноўскі. Ёсць 
матэрыялы, якія тычацца і сучаснага 
погляду на тыя падзеі. Дарэчы, гісторы-
кі вызначаюць паўстанне як найбольш 
уплывовае ў фарміраванні беларускай 
нацыі. Назва часовай экспазіцыі сім-
валічная: «Уладзімір Караткевіч. Абуджа-
ная памяць...».

Задума напісаць раман узнікла яшчэ на 
пачатку 1950-х гадоў, калі падчас вучо-
бы ў Дзяржаўным кіеўскім універсітэце 
творца зацікавіўся старадрукамі. Спры-
яла цікавасці і сямейнае паданне: адзін 
з продкаў па матчынай лініі, Тамаш Гры-
невіч, з’яўляўся кіраўніком паўстання на 
Магілёўшчыне, быў узяты ў палон і рас-
страляны…

Ідэю Уладзімір Караткевіч выношваў  

8 гадоў. А пісаў 2 гады. Працаваў у роз-
ных мясцінах: у Рагачове ў дзедаўскай 
хаце, у Каралішчавічах у Доме творчасці, 
у Чалябінску, куды ездзіў да сястры, у 
Мінску. Першая публікацыя ў скароча-
ным выглядзе з’явілася ў «Полымі» ў 1965 
годзе. Рэдагаваў твор Максім Танк. По-
тым з друкам узніклі праблемы: існавала 
перакананне, што галоўным героем — 
удзельнікам паўстання — мусіць быць 
народ, сялянства, а ў рамане арганіза-
тар паўстання — шляхта. Адбываліся 
шматлікія нарады-абмеркаванні, вы-
казваліся ідэалагічныя заўвагі. Выданне 
твора было пад пагрозай. Але з дапамо-
гай Адама Мальдзіса і Генадзя Кісялёва 
раман выратавалі. Пра падрыхтоўку да 
друку твора Уладзімір Караткевіч згадваў 
у «Дзённіку 1965—1966 гадоў». Пісаў:  
«...Пад канец жыцця ўсё ж пакіну свой 
варыянт, а не — то давядзецца падума-
ць хаця б пра аднаўленне таго, што пап-
савалі нажніцы ў прадчуванні іншых 
нажніц...». Пры падрыхтоўцы «Поўнага 
збору твораў» укладальніца Валянціна 
Андрэева аднавіла тэкст, што «папсавалі 
тыя “нажніцы”». Перавыданне, якое рых-
тавалася ў выдавецтве «Папуры», было 
зроблена па адноўленым тэксце, — ён на 
чвэрць большы, чым ранейшы.

Кожнае пакаленне пераасэнсоўвае 
гісторыю і яе герояў. Доўгі час у Рэспу-
бліканскім тэатры беларускай драматур-
гіі не сыходзіла са сцэны пастаноўка па 
рамане Уладзіміра Караткевіча. На вы-
стаўцы прадстаўлены касцюмы галоў-

ных герояў, у тым ліку Алеся Загорскага, 
а таксама шматлікія рукапісы, лісты, 
аўтографы, гальштук, кішэнны гадзіннік 
вытворчасці Паўла Бурэ, прылады для 
прыгатавання кавы (вядома, што пісьмен- 
нік з’яўляўся вялікім аматарам гэта-
га напою), ракавінкі, сувеніры і іншыя 
асабістыя рэчы Уладзіміра Караткевіча з 
фондаў музея. Адноўлены куток інтэр’ера 
са старым піяніна ў цэнтры (Уладзімір 
Караткевіч меў добры музычны слых, 
выдатна спяваў). З вялікай самакрыты-
кай і гумарам адносна свайго музіцыра-
вання ён пісаў, што «...шматлікія таленты 
пайшлі тунна». Але ж гісторыя сведчыць: 
талент, аддадзены служэнню Айчыне, 
зрабіў тое, што мусіў зрабіць. Падрыхта-
ваў магутную хвалю Адраджэння...

Экспазіцыю можна наведаць да канца 
навучальнага года.

Яна БУДОВІЧ, фота аўтара

ШТО  МУСІЎ  ЗРАБІЦЬ  КАРАТКЕВІЧ
50 гадоў Беларусь чытае «Каласы...»

У яго ўвайшлі артыкулы на літа-
ры «П — Я». Такім чынам выда-

вецтва «Беларуская энцыклапедыя імя  
Петруся Броўкі» завяршыла выданне 
«Янка Купала».

Далёка не кожная краіна мае выданні 
такога кшталту. У Расіі адна з першых пер-
санальных энцыклапедый (дакладней — 
у СССР, бо рабілася яна з удзелам вучо-
ных розных рэспублік вялікай краіны) 
была выдадзена на пачатку 1980-х гадоў 
і прысвечана класіку рускай літарату-
ры Міхаілу Лермантаву. Ва Украіне ў 
савецкі час выдалі энцыклапедычны ад-
натомнік «Тарас Шаўчэнка». У Беларусі 
персанальныя энцыклапедыі былі прыс-
вечаны Францыску Скарыну, Максіму 
Багдановічу. Але самым першым быў эн-
цыклапедычны слоўнік «Янка Купала» (у  
1986 годзе, тады яшчэ аднатомны).

І вось — новая энцыклапедычная су-
стрэча з класікам беларускай літаратуры. 
Уражальная падзея для ўсёй краіны!

Калі тыраж першага выдання купа-

лаўскай энцыклапедыі быў 8000 экзэм-
пляраў, то зараз — 1000 экзэмпляраў. 
Розніца істотная. Але, пэўна, праз які 

ўжо год шмат хто будзе шкадаваць, што 
не змог набыць гэтае ўнікальнае, багатае 
на купалазнаўчую інфармацыю выданне. 
Сярод аўтараў трохтомнай энцыклапедыі 
«Янка Купала» — Вячаслаў Рагойша, Адам 
Мальдзіс, Уладзімір Гніламёдаў, Мікола 
Трус, Жанна Дапкюнас, Галія Фатыхава, 
іншыя дасведчаныя літаратуразнаўцы, 
спецыялісты ў галіне выяўленчага ма-
стацтва, музыкі, музейшчыкі, архівісты. 
У энцыклапедыі — інфармацыя пра тво-
ры класіка, гарады і іншыя паселішчы, 
дзе ён пабываў, пра яго сяброў, знаёмых, 
перакладчыкаў паэзіі Янкі Купалы на 
мовы народаў свету.

Энцыклапедыя «Янка Купала» дае ад-
казы на пытанні пра жыццёвы і творчы 
шлях класіка беларускай літаратуры, 
аналізуе ўсе яго паэтычныя, празаічныя, 
публіцыстычныя, драматургічныя тво-
ры, распавядае аб краінах і гарадах, якія 
наведаў паэт, пра людзей, з якімі зводзіў 
яго лёс.

Мікола БЕРЛЕЖ

«Янка Купала» ад «А» да «Я»
Напрыканцы года пабачыў свет трэці том персанальнай энцыклапедыі 

беларускага Песняра
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— Абвяшчэнне Года малой радзімы дало імпульс 
развіццю культуры на месцах, і працяг гэтай акцыі на 
працягу двух наступных гадоў дае надзею на далейшы 
ўздым ва ўсіх рэгіёнах нашай краіны. Таму што культу-
ра — з’ява не толькі сталічная. Яна наогул шматгран-
ная, датычыцца кожнага, дзе б ні жыў чалавек і кім бы 
ні працаваў. Асабліва калі гаворка пра радзіму, пра наш 
пачатак. У нас заўсёды падтрымлівалася народная фор-
ма культуры ў рамках фестываляў «Берагіня», «Кліч Па-
лесся», «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне», «Браслаўскія 
зарніцы» ды шэрагу іншых, якія ладзяцца ў рэгіёнах. 
Адпаведна, яны прыцягваюць увагу да асаблівасцяў 
культуры пэўнай мясцовасці, даюць штуршок развіццю 
ўсяго рэгіёна. Апроч таго, у 2018 годзе Міністэрствам 
культуры быў абвешчаны своеасаблівы конкурс «Горад 
культуры». Прычым удзельнічаць у ім маглі як аблас-
ныя ці раённыя цэнтры, так і аграгарадкі. Таму што ў 
кожнага свая малая радзіма: для кагосьці буйны горад, 
для некага невялікае мястэчка ці вёска. Трэба адзна-
чыць, што з абвяшчэннем Года культуры людзі больш 
уважліва сталі ставіцца да таго, што робіцца непасрэд-
на побач з імі.

— Ці з’яўляліся ідэі па прасоўванні нейкіх мясцо-
вых з’яў у якасці магчымых брэндаў для развіцця 
тэрыторыі?

— Мяркую, што гэты працэс ішоў і раней, але аб-
вяшчэнне Года малой радзімы ўзняло статус гэтых іні-
цыятыў. Людзі сталі больш увагі звяртаць на аб’екты 
матэрыяльнай і нематэрыяльнай спадчыны, выказваць 
прапановы па наданні ім статусу аб’ектаў спадчыны, у 
тым ліку некалькі аб’ектаў прапанавалі для ўключэн-
ня ў Сусветны спіс культурнай спадчыны. Напрыклад, 
напрыканцы лістапада ў спіс нематэрыяльнай культур-
най спадчыны ЮНЕСКА быў уключаны Будслаўкі фэст, 
у гэтым быў вялікі ўнёсак саміх вернікаў. Калі з вуснаў 
адказных і паважаных асоб гучыць: «Звярніце ўвагу на 
сваё», — то людзі не стрымліваюць ініцыятыў. Многія 
даўно прыкладалі намаганні штосьці рабіць, проста 
якасны ўзровень можа значна палепшыцца, калі людзі 
адчуваюць маральную падтрымку.

Культурныя аб’екты ці падзеі часта становяцца гора-
даўтваральнымі. Мы можам назваць Нясвіжскі пала-
цава-паркавы ансамбль, Мір, дзе праводзяцца розныя 
імпрэзы. Сам аб’ект, тыя падзеі, што ладзяцца ў гэтым 
месцы, прыцягваюць не толькі жыхароў рэгіёна, але 
і турыстаў — тут мы гаворым пра развіццё падзейна-
га турызму. Па-першае, трэба развіваць унутраны ту-
рызм (ён таксама культурны) для таго, напрыклад, каб 
жыхары Міншчыны пазнаёміліся з абрадамі ці дэкара-
тыўна-прыкладным мастацтвам, якое ёсць у Брэсцкай 
вобласці. Акрамя таго, развіваць уязны турызм: мы 
цікавыя, калі ёсць тое, што нас адрознівае, а яно найяр-
чэй ззяе ў люстэрку культуры. Рэгіянальныя асаблівасці 
сведчаць пра шматаблічнасць нашай культуры. Да таго 
ж культурныя падзеі аб’ядноўваюць нацыю.

— Ці гатовыя мясцовыя органы ўлады падтрымлі-
ваць культурныя ініцыятывы?

— Усе разумеюць значнасць культуры. Нашым на-
шчадкам складана будзе меркаваць пра ўзровень 
грамадства ў гэты час на падставе таго, колькі гро-
шай зараблялі людзі. А тое, што пасля нас застаецца, 
часцей за ўсё звязана са з’явамі культуры. Мясцовыя 
органы ўлады з цікавасцю ставяцца да ўсіх ініцыятыў, 
якія праяўляюцца, часам ім не хапае нейкай метадыч-
най падтрымкі, тады, натуральна, аказвае дапамогу 
Міністэрства культуры, спецыялісты з вядучых калек-
тываў, рэжысёры… Я не магу сказаць, што ў нас развіц-
цё культуры ў рэгіёнах моцна адстае ад таго, што 
адбываецца ў сталіцы. Часта праекты рэгіянальных 
музеяў, бібліятэк, канцэрты, якія ладзяцца ў абласцях, 
не саступаюць тым, што праводзяцца ў Мінску. Усе раз-
умеюць, што гэта турыстычны і, перш за ўсё, чалавечы 
патэнцыял.

— Ці ёсць у нашай мастацкай культуры брэнды, пра 
якія можна сказаць, што яны прадстаўляюць краіну?

— Брэндам можа быць нават элемент абраду, які ад-
рознівае беларусаў ад іншых народаў. Але мы прывы-
клі, што брэндам становіцца нейкая буйная ўстанова: 
Вялікі тэатр, Купалаўскі, хор Цітовіча, аркестр Жыно-
віча, «Харошкі», Дзяржаўны ансамбль танца… Буйныя 
музеі, такія як Нацыянальны мастацкі, замкі ў Міры і 
Нясвіжы… У нас ёсць, чым ганарыцца. Наша Нацыя-
нальная бібліятэка — таксама культурны брэнд: павод-
ле таго, што яна ўяўляе сабой на ўзроўні падыходу да 
кнігі, да слова. І на ўзроўні будынка таксама. Шмат якія 
замежнікі здзіўленыя абсталяваннем Нацыянальнай бі-
бліятэкі Беларусі, тым, як яна функцыянуе.

— Наўрад ці дастаткова дзейнасці адной, нават 
добра абсталяванай бібліятэкі, каб падтрымліваць 
цікавасць да кнігі...

— У нас ёсць сетка бібліятэк, і вельмі часта ў агра-
гарадках ці невялікіх гарадах бібліятэка з’яўляецца 
культурным цэнтрам. Яна не проста месца, куды пры-
ходзяць пачытаць ці ўзяць кнігу, запоўніўшы фармуляр. 
Гэта мультыпрофільны цэнтр культурнага жыцця, дзе 
праводзяцца сустрэчы з пісьменнікамі, перформансы, 
канцэрты, мерапрыемствы па папулярызацыі чытан-
ня. Не сакрэт, што многія цяпер чытаюць электронныя 
кнігі — гэта таксама тэкст, толькі зафіксаваны на іншым 
носьбіце. У развіцці цікавасці да чытання, мне здаецца, 
больш ініцыятывы могуць праяўляць самі пісьменнікі, 
іх праца не павінна заканчваецца на тым, калі напісана 
кніга. Добры прыклад таго, як пісьменнік можа прыцяг-
нуць увагу да сваёй творчасці, — жыццё, якое віруе пры 
бібліятэцы імя Янкі Купалы. Таксама добрая літарату-
ра становіцца асновай для рэінтэрпрэтацыі іншага віду 
мастацтва. Зараз ёсць зварот кіно да творчасці Людмілы 
Рублеўскай і яе «Авантураў Пранціша Вырвіча» — до-
бры прыклад актуалізацыі цікавасці да творчасці сучас-
ных беларускіх пісьменнікаў. Але наўрад ці будзе плён, 
калі нехта з Міністэрства культуры скажа: «Усім чыта-
ць!..» Але я хаджу ў Нацыянальную бібліятэку і не бачу, 
каб там былі пустыя залы. Была і ў бібліятэках раённых 
гарадоў, там таксама ёсць рух.

Але час ідзе наперад і нельга ўсіх вярнуць да друка-
ванага выдання. Хутчэй за ўсё будзе іншая форма чы-
тання ці чалавек можа купіць поўны тэкставы доступ. 
Важна, каб у любога грамадзяніна нашай краіны была 
магчымасць чытаць, а якім чынам — гэта іншае пы-
танне. Кніга сама па сабе ў друкаваным выглядзе можа 
існаваць як твор мастацтва. Нездарма ёсць цікавасць 
да альбомаў, мініяцюрнай кнігі. Сама кніга, аформле-
ная асаблівым чынам, — сінтэтычны праект, а не толькі 
тэкставая інфармацыя.

— Як папаўняюцца бібліятэчныя фонды сучаснымі 
кнігамі?

— Фонд папаўняецца пастаянна, на гэта выдаткоўва-
ецца фінансаванне. У адпаведнасці з нарматывамі — не 
менш за 12 % ад бюджэтнага фінансавання, і гэты нар-
матыў выконваецца як цалкам па краіне, так і ва ўсіх 
абласцях.

— Якую кнігу, на ваш погляд, можна назваць уво-
дзінамі ў беларускую культуру?

— Я не магу назваць адну кнігу, так, як кажуць пра 
«Яўгена Анегіна», што гэта энцыклапедыя рускага жыц-
ця. Але жыцця ўсё ж таго часу. У нас такой кнігай можа 
быць «Новая зямля» Якуба Коласа, але і ён пісаў пра 
свой час. А цяпер літаратура наогул змянілася, мы гэта 
абмяркоўвалі з дырэктарамі і супрацоўнікамі літара-
турных музеяў. Іншая эпоха, мяняюцца самі пісьменнікі 
і іх падыходы да адлюстравання рэчаіснасці. Мала хто 
піша маштабныя творы, раманістыку, развіваюцца ін-
шыя жанры. Невядома, як пісалі б Купала, Колас і Багда-
новіч, калі б жылі цяпер. Стваралі б яны паэмы, пісалі б 
 малую прозу альбо наогул сышлі б у блогі? Таму не ду-
маю, што знойдзецца аўтар, які ў наш час напіша твор, 
што стане ўводзінамі ў беларускую культуру. Жыццё 
шматграннае, нехта будзе адлюстроўваць культуру вя-
сковага жыхара, а нехта — культуру горада ці творчай 
інтэлігенцыі альбо тэхнічнай. Гэта розныя пласты, яны 
перасякаюцца, але ніхто з пісьменнікаў, напэўна, не на-
піша кнігу, якая дасць адказы на ўсе пытанні чалавечага 
жыцця, падобна Бібліі.

— Ад творчага прадукту, у які ўкладваюцца сродкі, 
звычайна чакаюць аддачы. Ці заўсёды яна павінна 
быць фінансавай?

— Гэта складанае пытанне. Ёсць брэндавыя з’явы для 
любой краіны, якія немагчымыя без падтрымкі альбо 
дзяржавы, альбо спонсараў. Альбо тэрмін акупляль-
насці некаторых творчых праектаў даволі вялікі. Аль-
бо нематэрыяльныя выгоды перасягаюць тое, колькі 
грошай у выніку атрымана. Самая акупляльная маса-
вая культура. Аднак мы не можам развіваць толькі яе 
кірункі. Ёсць прыклады высокамастацкіх твораў, якія 
таксама акупіліся, — «Бетон», які атрымаў Нацыяналь-
ную тэатральную прэмію як лепшы эксперыментальны 
спектакль. Няма нічога заганнага ў тым, каб імкнуцца 
акупіць частку выдаткаў. Я сутыкалася з такім падыхо-
дам: нам далі грошы, а далей не важна, ці будуць у нас 
гледачы. Якасны прадукт, нават калі ён вельмі наватар-
скі і эксперыментальны, свайго гледача знойдзе. Так, 
буйныя тэатры наўрад ці могуць быць самаакупляль-
ныя, бо гэта пацягне павелічэнне цаны квітка, не ўсе 
слаі насельніцтва змогуць мець доступ да мастацтва, і 
мы трапім ў сітуацыю, калі тэатр балета ці оперы будзе 
даступны толькі эліце.

— Самае масавае мастацтва — кіно. І тут усе гледа-
чы зацікаўлены ў выніку, калі грошы ўкладае дзяр-
жава.

— Мастацтва — не матэматыка, дзе вынік заўсёды да-
кладны. Тут вынік можа адрознівацца ад таго, што было 
задумана. Я асабіста спадзяюся на экранізацыю «Аван-
тураў Пранціша Вырвіча» і праект, які звязаны з Купа-
лам, — добра, што мы звяртаемся да гэтай тэмы. Зараз 
на студыі ўсе ўмовы для таго, каб наладзіць вытвор-
часць якаснага кіно, а не так, каб зрабіць адзін праект 
і сядзець склаўшы рукі. Акрамя таго, ніхто не пераш-
каджае прыватным вытворцам удзельнічаць у конкурсе 
кінапраектаў. Ён прадугледжвае тэмы, якія будуць мець 
грамадскае значэнне і выклічуць цікавасць гледача. 
Міністэрства як орган, што ажыццяўляе дзяржаўныя 
ўладныя паўнамоцтвы ў сферы культуры, фармулюе гэ-
тыя тэмы. Прыватным студыям трэба навучыцца пра-
цаваць у гэтых умовах. Так існуе свет: заяўляецца тэма, 
і хто перамагае ў конкурсе, той і атрымлівае права на 
вытворчасць фільма. Адкрытыя пітчынгі праводзяцца 
паўсюль. Ужо ў свеце няма практыкі, калі нехта нека-
му дае грошы пад вытворчасць фільма, — павінна быць 
канкурэнтная барацьба.

У кіно мы імкнёмся выходзіць на капрадукцыю, каб 
мінімізаваць выдаткі, вывучыць досвед іншых вытвор-
цаў. Глядзім на ўсходні вектар: вялікі рынак па прода-
жах — Кітай, Блізкі Уход. Перамовы ідуць увесь час, 
інтарэс да магчымасцяў кінастудыі вялікі.

Міністэрства культуры і кінастудыя зацікаўлены ў 
маладым поглядзе. Стараемся захоўваць такіх мэтраў, 
як Нікіфараў і Волчак, але і даваць магчымасць тым, хто 
праявіў сябе на «кароткім метры», як Мітрый Сямёнаў-
Алейнікаў, што ўдала паказаў сябе ў рамках альманаха. 
Цяпер абмяркоўваецца магчымасць яго «поўнага ме-
тра». Дзверы кабінета дырэктара кінастудыі Уладзіміра 
Карачэўскага адчыненыя для ўсіх, хто гатовы штосьці 
рэальна рабіць, а не прыходзіць з абстрактнымі пра-
пановамі і без мінімальнага досведу. Пагадзіцеся, даць 
адразу бюджэтнае фінансаванне чалавеку, які не мае 
рэальнага досведу ці адукацыі, — вялікая рызыка.

— Ёсць не надта папулярныя кірункі, дзе моладзі 
складаней за ўсё…

— Найбольш за ўсё творчых конкурсаў, як ні дзіўна, 
у класічнай музыцы, у тым ліку міжнародных. «Музыка 
надзеі ў Гомелі», конкурс імя Глебава і іншыя... Таксама 
ёсць фінансаванне ўдзелу нашых музыкантаў у міжна-
родных конкурсах. Той жа Міхаіл Радунскі ці Паліна 
Чарнецкая — зусім маладыя людзі, якія выйгралі кон-
курсы і сталі вядомыя. Іншая справа, што не ўсе, хто 
праявіў сябе, стануць зоркамі і гастралюючымі салі-
стамі. Але калі яны нават сядаюць у аркестр, то паляп-
шаюць якасць яго гучання, — варта паслухаць аркестр 
гімназіі-каледжа пры Акадэміі музыкі ці гімназіі-кале-
джа імя Ахрэмчыка.

Лічу, што ствараюцца ўмовы, пры якіх маладым тале-
навітым людзям будзе тут добра. Дзеля гэтага вядзецца 
работа спецыяльнага фонду прэзідэнта па падтрымцы 
таленавітай моладзі. Прызначаюцца надбаўкі ўжо пасля 
заканчэння навучальнай установы. Пасля за творчым 
лёсам талентаў сочыць Міністэрства культуры. Таму 
што чалавечы патэнцыял — гэта аснова, на якой тры-
маецца наша мастацтва.

— Самае моцнае ваша культурнае ўражанне?..
— Я шчаслівы чалавек: амаль кожны тыдзень атрым-

ліваю такія ўражанні. Зусім нядаўна — ад новай рэдак-
цыі балета «Рамэа і Джульета». Спектаклі Купалаўскага 
тэатра робяць вялікае ўражанне, «Бетон». Новыя экс-
пазіцыі музеяў могуць узрушыць. З гастрольных пад-
зей запомніўся канцэрт Кшыштафа Пендэрэцкага (не 
ўяўляла, як можа гучаць яго музыка ў жывым выканан-
ні, і гэта моцна). Радуюць студэнцкія работы: зайшла 
ў каледж Глебава — і атрымала станоўчае ўражанне. Я 
цікаўлюся ўсімі відамі мастацтваў, наогул удзячны гля-
дач і слухач.

Ларыса ЦІМОШЫК

Зямля пад белымі крыламі

«Мы жывём сёння», — звычайна кажуць 
прагматыкі і робяць падлікі. «Мы пакідаем 
на зямлі сляды», — упэўнены рамантыкі 
і ствараюць. І адных і другіх аб’ядноўвае 
прыналежнасць да краіны і да той яе 
формы існавання, дзе нават лічбы могуць 
набываць рамантычную аўру. Гаворка 
пра культуру, сферу высокіх эмоцый, якія 
немагчыма апісаць лічбамі, пры тым, што 
яна мае свае паказчыкі — колькасныя і 
якасныя. Як стасуецца адно з другім?  
Ці залежыць ад месца праяўлення 
культуры? Ад таго, які год абвяшчае 
дзяржава? Адказы шукаем у першага 
намесніка міністра культуры Беларусі  
Наталлі Карчэўскай:

КУЛЬТУРАСТВАРАЛЬНЫ  ЧАС
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Беларуская вёска, схаваная між лясоў 
і палёў, са старымі дахамі драўля-

ных хат, у якой з кожным годам усё менш 
жыхароў, вельмі спадзяецца на неабы-
якавых нашчадкаў. Пакуль яны памята-
юць свае карані — мацнець духоўнасці.

Турботы па ўвекавечванні памяці ба-
цькі, кавалера ордэна Францыска Ска-
рыны, жывапісца, пачынальніка творчай 
дынастыі Барыса Аракчэева часта вядуць 
мастака Аксану Аракчэеву на Чашніччы-
ну. Хаця мастак нарадзіўся ў Яраслаўскай 
вобласці, лічыў сваёй радзімай і вёсачку 
з прыгожай назвай Мар’іна ў Чашніцкім 
раёне.

Пасля смерці Барыса Уладзіміраві-
ча намаганнямі дачок (а іх у Аракчэева 
трое) невялічкая хатка ў Мар’іне стала 
музеем. Развіццё агратурызму ў Белару-
сі натхніла малодшую на цікавую ідэю. 
Аксана вырашыла арганізаваць маршрут 
памяці бацькі. У кастрычніку на Чаш-
ніччыне пабывала ўжо трэцяя экскурсія 
«Бэзавы шлях мастака Барыса Аракчэе-
ва». Апошняя бярэ пачатак у Мінску ад 
дома, дзе ўстаноўлена мемарыяльная до-
шка і прапісалася аракчэеўская майстэр-
ня. Потым турысты наведваюць горад 
Крупкі, мастацкая галерэя якога носіць 
імя мастака. А далей — вельмі дарагая 
сэрцу творцы Чашніччына.

Старажытнае мястэчка Чарэя зна-
ходзіцца недалёка ад Мар’іна. Барыс 
Уладзіміравіч пісаў тут азёрны край. У 
вясковай бібліятэцы захоўваецца яго 
незавершанае палатно «Ода Чарэі». На-
ступны прыпынак вандроўнікаў — вёска 
Гара. На гарскіх могілках мастак паха-
ваны. Заканчваецца цікавая вандроўка 
наведваннем Новалукомля, будаўніцт-
ва якога адлюстравана Аракчэевым, 

Мар’іна і вёскі Белая Царква з унікаль-
ным помнікам архітэктуры Свята-Троіц-
кай царквой.

«Бэзавы шлях» Барыса Уладзіміравіча 
цягнецца па мясцінах, звязаных з жыц-
цём і дзейнасцю Сапег, Мілашаў. У тыя 
далёкія часы наваколле славілася бэзам. 
Вобраз бэзавай Чарэі паўстае ў паэзіі 
Аскара Мілаша. З любоўю адлюстрава-
ныя гронкі бэза часта сустракаюцца на 
палотнах Аракчэева. Бэзавы колер —  
адзін з любімых у палітры мастака. Бэза-
вы край, дараваны лёсам, моцна звязаў 
ураджэнца Расіі з беларускай культурай.

Некаторыя палотны, напісаныя Барысам 
Уладзіміравічам, магчыма, і не з’явіліся 
б, не спазнай калісьці Аракчэеў ма- 
ленькую беларускую вёсачку. Да 1962-га 
яна мела назву Манастыр. Старая наз-
ва нагадвае пра часы Льва Сапегі, які 
заснаваў у гэтым месцы прытулак для 
манахаў. У Мар’іне жыла цешча мастака — 
Праскоўя Пятроўна. Да яе ў маленькую 
драўляную хатку Аракчэевы прыяз-
джалі ўсёй сям’ёй. У сэрцы кожнага з іх 
час, праведзены тут, пакінуў светлы след.  
«З 2009 года мы з сястрой вядзём рэкан-
струкцыю хаткі, імкнучыся не толькі 
захаваць яе, але і ператварыць у музей 
побыту беларусаў», — распавяла Аксана.

Менавіта з гэтай хаткі, захапіўшы пэнд- 
злі і эцюднік, галава сям’і адпраўляўся 
да месца будаўніцтва горада беларускіх 
энергетыкаў Новалукомля. Ён стварыў 
цыкл карцін пра будні Усесаюзнай кам-
самольскай будоўлі. Іх хацелі купіць, 
але сям’я выканала волю Барыса Ула-
дзіміравіча, які марыў размясціць па-
лотны ў музеі Лукомльскай ДРЭС. На 
ўрачыстасцях, прысвечаных 50-годдзю 

Новалукомля, Аксана Барысаўна перада-
ла творы бацькі гораду.

Без Мар’іна не было б і многіх іншых 
палоцен Аракчэева. У гэтым аддаленым 
ад гарадской мітусні куточку ён пісаў 
эцюды, з якіх нарадзіліся «Хлеб», «Фар-
бы восені», «Дары лесу» і інш. Наваколле 
нагадвала яму роднае Турбанава. Акса-
на Барысаўна добра памятае паходы з 
бацькам па грыбы. Дзяўчынка любіла 
назіраць, як тата адразу браўся маля- 
ваць іх. Мастак вызначаўся незвычайнай 
працавітасцю, але быў зусім абыякавы да 
славы.

Ірына ТОРБІНА
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Барыс Аракчэеў. Партрэт, напісаны  
Аксанай Аракчэевай.

Зямля пад белымі крыламі

«БЭЗАВЫ  ШЛЯХ»  МАСТАКА

Такая думка прагучала на «Краязнаўчай прэзентацыі пер-
шага Года малой радзімы», якая сабрала ў Нацыянальнай 

бібліятэцы Беларусі неабыякавых асоб з іскрынкай у вачах не 
толькі дзеля таго, каб падвесці вынікі года, але і вызначыць, у 
якім кірунку працаваць далей: 2018-ы — толькі першы, прыс-
вечаны малой радзіме, наперадзе — яшчэ два.

— Краязнаўцы адкрываюць для нас многія малавядомыя 
рэчы, выклікаюць сапраўднае захапленне. А далей усё зале-
жыць ад кожнага: як далёка мы пойдзем у далейшым вывучэнні, 
ці наведаем месца. Будзем уносіць прапановы аб правядзенні ў 
наступным годзе Рэспубліканскай краязнаўчай канферэнцыі, — 
падзяліўся планамі старшыня Беларускага фонду культуры  
Тадэвуш СТРУЖЭЦКІ. — Мы да гэтага гатовы, ёсць дастаткова 
зацікаўленых асоб, можна падрыхтаваць дзясяткі цікавых да-
кладаў — і зрабіць гэта публічна, шырока. А на канферэнцыі 
яшчэ раз вярнуцца да даўняй ідэі Рэспубліканскага краязнаў-
чага таварыства. Ёсць і іншыя думкі, якія варта было б зноў 
агучыць: гэта аднаўленне і працяг унікальнага навукова-да-
следчага выдавецкага праекта «Памяць». Дзякуючы яму былі 
напісаны гістарычныя даведнікі аб усіх раёнах нашай краіны. 
Але сёння, мы ўпэўнены, застаецца яшчэ шмат белых плямаў, 
якія выявіліся дзякуючы краязнаўчай дзейнасці. Ёсць шмат но-
вых цікавых гістарычных фактаў, якія патрабуюць асэнсавання 
і, самае галоўнае, захавання для гісторыі. Таксама мяркую, што 
ў Нацыянальнай бібліятэцы трэба зрабіць паўнавартасны фонд 
краязнаўчай літаратуры. Бо тое, што захоўваецца ў фондах бі-
бліятэкі, — толькі частка таго, што выдалі краязнаўцы. А іх 
кнігі насамрэч вельмі карысныя для даследчыкаў і навукоўцаў. 

Праз стварэнне такога фонду будзе фарміравацца больш поў-
ная палітра краязнаўчай дзейнасці ў нашай краіне.

Прагучала думка, што грамадству трэба ашчадна ставіцца да 
тых вёсак, сяліб, якія знікаюць, многія з іх зносяцца бульдозе-
рамі. А разам з імі прападаюць і ўнікальныя экспанаты, якія 
з’яўляюцца незваротнымі. Здавалася б, самая лепшая крыніца 
для фарміравання фондаў краязнаўчых музеяў — даследаван-
не такіх будынкаў, якія разбураюцца і не маюць гаспадароў, — 
гэта трэба даказваць і ў сябе на месцах, і на ўзроўні рэспублікі. 
Таму што наша гісторыя нашмат больш багатая, чым мы сёння 
ўяўляем.

— Мы, магчыма, забылі тыя фэсты, якія раней былі ў кож-
най вёсцы, — лічыць галоўны рэдактар «Краязнаўчай газеты» 
Уладзімір Гілеп. — На маёй малой радзіме ў Капыльскім раёне 
таксама ладзіўся такі фэст. Гэта было 12 верасня, калі ў вёску 
з’язджаліся ўсе родзічы. Пазней такія зборы забаранілі. Сёння 
трэба аднавіць гэтую традыцыю, вярнуцца да сходкі людзей, 
каб мы не забывалі адзін аднаго. Варта адзначыць, што кожны 
сельсавет павінен думаць пра тое, што, калі на месцы вёскі і 
пройдзе бульдозер, там павінен стаяць камень, на якім будуць 
напісаны прозвішчы жыхароў гэтай вёскі. Я сваю радню з па-
чатку XVІІІ стагоддзя ведаю. А прозвішчы жыхароў сваёй вёскі 
ведаю ўсе — яны захаваліся да сённяшняга дня. Нашы з вамі 
прозвішчы — гэта самы цікавы помнік для гісторыі. У Год ма-
лой радзімы трэба паглыбляцца ў такія тэмы.

— Я вылучыў для сябе такі кірунак, як вывучэнне лакальнай 
культуры — гэта ўсё тое, што датычыцца самой вёскі, яе ад-
носін з іншымі рэгіёнамі, — адзначае краязнаўца Іван Восіпаў, 
гаспадар аграсядзібы «Братэрства босых бортнікаў». — У дзя-
цінстве я жыў і працаваў у вёсцы з бабуляй і дзядулем: і кароў 
пасвіў, і сена зграбаў, і шмат іншага рабіў. Таму вырашыў са- 
браць звесткі пра вясковы лад — для тых, хто жыў там ра-
ней, цяпер жыве ці будзе жыць. І данесці свой пасыл калі не 
да ўсіх, то да тых, хто звязаны з гэтым месцам. Зараз я раблю 
кнігу, у якой апісаў метады здабычы рыбы, мясціны, дзе можна 
гэта зрабіць, прылады, якімі можна карыстацца. Аднак акра-
мя краязнаўча-этнаграфічнай працы я ўжо 12 гадоў вывучаю і 
папулярызую дагэтуль малавядомы промысел бортніцтва. Гэта 
форма пчалярства, а таксама людзі, якія ім займаюцца, асярод-
дзе. Высакародны промысел захаваўся дзякуючы падыходам 
мясцовага чалавека да сваёй справы: бортніцтва немагчыма 
перанесці ў іншы рэгіён. Гэты промысел звязвае чалавека са 
сваім асяроддзем і краем. Натуральна, што папулярызацыя та-
кіх спецыфічных промыслаў — справа даволі складаная, хоць 
і цікавая.

Кожны раён багаты па-свойму. Калі паглядзець на свет рас-
крытымі вачыма, можна пабачыць шмат цікавага.

Ніна ШЧЭРБАЧЭВІЧ

Братэрства апантаных
Фонд краязнаўчай літаратуры можа папаўняцца праз канферэнцыі

млын навін

Прэзентацыя анталогіі «Літаратур-
ная прастора Брэстчыны» адбыла-

ся ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы 
імя А. С. Пушкіна. Упершыню пад адной 
вокладкай сабраны творы ўсіх членаў 
Брэсцкага абласнога аддзялення СПБ — 
амаль 60 імёнаў! «Зборнік выйшаў у 
рэдакцыі абласной газеты “Заря” пры 
падтрымцы галоўнага ўпраўлення ідэа-
лагічнай работы і па справах моладзі 
Брэсцкага аблвыканкама. Складальнікам 
выступіў Анатоль Бензярук», — паве-
даміла старшыня абласнога аддзялення 
СПБ Таццяна Дземідовіч. Літаратурная 
прастора Брэстчыны штогод узбагачаец-
ца цікавымі ды арыгінальнымі творамі і 
аб’ядноўвае розныя пакаленнні літарата-
раў: убачылі свет даведнік «Творчы пар-
трэт пісьменніцкай суполкі», альманах 
«Берасцейская скарбніца» і кніга «Ад-
крыццё-2018».

Часовая экспазіцыя работ членаў Бе-
ларускага саюза майстроў народ-

най творчасці «Цудоўны свет выцінанкі» 
адкрылася ў Дзяржаўным літаратур-
на-мемарыяльным музеі Якуба Коласа. 
Майстры, якія маюць вопыт сумесных 
і персанальных выставак у Беларусі і за 
яе межамі, наглядна дэманструюць гэты 
від мастацтва ад гістарычных каранёў 
да сучаснасці. У экспазіцыі прадстаўле-
ны ўсе формы папернага выцінання: ад  
арнаментальна-дэкаратыўных «фіранак» 
і «карунак» да складаных кампазіцый 
сюжэтна-тэматычнага характару ў вы-
кананні Валянціны Слючанкі, Вольгі 
Налівайкі, Галіны Жураўлёвай і Валян-
ціны Пазняковай. Асабліва цікавыя кам-
пазіцыі на тэму хрысціянскіх і народных 
свят.

Вынікі ІІІ раённага літаратурнага 
конкурсу імя Веры Навіцкай «Даро-

слыя — дзецям» падвялі ў Лідскай раён-
най бібліятэцы імя Янкі Купалы. «Гэтае 
творчае спаборніцтва — адна з культур-
ных традыцый лідчан, ладзіцца раз у два 
гады, арганізатар — наша ўстанова, — 
адзначыла загадчык аддзела бібліятэчна-
га маркетынгу раённай кніжніцы Дар’я 
Марцінкевіч. — Мэтай конкурсу стала 
прапаганда творчай спадчыны Веры На-
віцкай, пісьменніцы канца ХIX — пачатку 
XX стагоддзя, аўтара некалькіх дзіцячых 
кніг прозы пра дзяўчынак-гімназістак». 
Пераможцамі ў намінацыі «Паэзія» сталі 
Алесь Мацулевіч (першае месца) і Ірэ-
на Сліўко (другое). Трэцяе месца заняла 
Ірына Бараздзіна ў намінацыі «Проза».

Музей-запаведнік «Нясвіж» і му-
зычны дом «Класіка» адкрываюць 

зімовы сезон інтэрактыўных музычна-
тэатральных праграм для аматараў гісто-
рыі і займальнага адпачынку ў палацы 
Радзівілаў. Усе госці стануць удзельніка-
мі рэальных падзей, якія адбываліся ў 
Нясвіжы: сустрэнуць легендарнага Пане 
Каханку, яго сястру Тэафілію і прыдвор-
нага кампазітара Яна Давіда Голанда. А 
гаспадар палаца князь Караль Станіслаў 
Радзівіл ужо рыхтуецца да прыезду ка-
раля Рэчы Паспалітай Станіслава Аў-
густа Панятоўскага. Беларуская гісторыя 
ажыве ў пышных інтэр’ерах палаца і яго 
ўнікальных калекцыях! На працягу 2—7, 
12 і 13 студзеня вы зможаце паўдзельні-
чаць у падрыхтоўцы да сустрэчы караля, 
убачыць рыцарскія даспехі і зброю часоў 
Вялікага Княства Літоўскага. І гэта не ўсе 
сюрпрызы, якія чакаюць у Нясвіжы!

У Чавускім раёне, у маляўнічым мес-
цы ў комплексе «Ля Проні», штогод 

працуе рэзідэнцыя Дзеда Мароза і Сня-
гуркі, дзе весела і цікава праводзяць воль-
ны час дзеці не толькі з гэтага раёна, але 
і з суседніх. Хлопчыкаў і дзяўчынак так-
сама сустракаюць снегавік Олаф, Маша 
і Мядзведзь, іншыя казачныя героі. «А 
самы жаданы персанаж — свінка Нюша, 
сімвал новага года, сцэнічны вобраз 
якой увасабляе багацце і шчодрасць, — 
распавёў наш пастаянны чытач Мікалай 
Салаўцоў. — У асноўным у рэзідэнцыі 
Дзеда Мароза і Снягуркі працуюць ра-
ботнікі клубнай і бібліятэчнай сістэм, 
якія і ствараюць святочную атмасферу, 
дапамагаюць дзецям акунуцца ў казку».
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У творчасці вядомага 
паэта, перакладчыка, 
філолага, педагога 
Міколы Шабовіча 
знайшлі адлюстраванне 
самыя розныя тэмы 
і жанры: ад глыбока 
інтымнай да высокай 
грамадзянскай лірыкі. 
Аўтар універсітэцкага 
гімна і шматлікіх 
гумарыстычных вершаў. 
Творца заўсёды адкрыты 
жыццю, яго хвалюе ўсё, 
што адбываецца ў свеце. 
А сёння святкуе сваё 
шасцідзесяцігоддзе. 

Назва кнігі Міколы Шабовіча, 
што пабачыла свет напрыканцы 
2017 года, «Маладыя мроі маладо-
га лета» (Мінск, «Мінка-прынт») 
адразу настройвае на жартоўны, 
несур’ёзны лад. Спрыяе гэтаму і 
звыклае амплуа паэта як дасціпнага 
парадыста і апявальніка жаночай 
прыгажосці. Тым не менш боль-
шасць вершаў у зборніку глыбока 
філасофскія. Лірычны герой падсу-
моўвае свае набыткі, са смуткам і 
настальгіяй азіраючыся на пройдзе-
ны шлях, пераасэнсоўвае зробленае 
і перажытае, шкадуючы аб сваёй 
непаўторнай вясне. Але, раіць ён, 
«не прыручай сваю тугу, лепш ус-
міхніся!» За гэта мы і любім творцу. 
Нішто нікуды не знікае, а ператвара-
ецца ў нешта новае: страты і памыл-
кі — у досвед і мудрасць, юнацкае 
палкае каханне — у сталыя адносі-
ны, захапленне прыгажосцю — у ра- 
зуменне каштоўнасці і бясцэнна-
га дару жыцця, існавання ў кож-
ным імгненні тут і цяпер... Водгук 
на зборнік ужо быў надрукаваны ў 
штотыднёвіку (Аляксандр Жукоўскі 
«Дзіўнаспевы пачуццяў у новай кні-
зе Міколы Шабовіча», «ЛіМ», № 7 за 
16 лютага).

Аднак варта дадаць, што вершы 
надзвычай гарманічныя па змес-
це і форме і, безумоўна, цікавыя 
розным пакаленням прыхільнікаў 
паэзіі. Гэта шчыры голас паэта, 
непрымірымы з «хваласпевам», — 
«вершы-прызнанні Радзіме, матулі і 
ўсім, / Хто ўвечар і ўранні / Цябе ў 
сваім сэрцы насіў».

Верш-уступ «За якой гарою...» 
першы сустракае чытача і запра-
шае ў чуйна-зіхатлівы паэтычны 
свет: «За якой гарою, / Дзе шукаць 
па свеце / Маладыя мроі / Маладо-
га лета, / Што цвілі, буялі / Колісь 
так шматкветна, / А пасля завялі / 
Ціха й непрыкметна...». Маладосць 
у лірыцы паэта паўстае не як пэў-
ны храналагічны прамежак жыц-
ця, а як незалежны ад узросту стан 
душы: яна чуйная да ўсяго, што ад-
бываецца навокал, што закранае яе 
ці блізкіх, Айчыну. Маладосць — 
гэта насычанасць духоўнага жыцця. 
Маладыя мроі маладога лета — 
свайго роду аўтарская перыфраза, 
дэкадаваць якую можна наступным 
чынам: маладыя мроі — гэта свет-
лыя, смелыя мары, спадзяванні, а 
маладое лета — росквіт духоўнай 
энергіі, насычанасць яркімі падзея-
мі. Маладыя мроі маладога лета — 
гэта яшчэ і духоўная спадчына, тая 
скарбніца лепшых пачуццяў, па-
мкненняў, учынкаў, да якіх заўжды 
можна вяртацца.

Філасофская лірыка М. Шабовіча 
адлюстроўвае ўспрыманне жыцця 
як Божага дарунку, у якім шмат ра-
дасці, захаплення, але каштоўнасць 
маюць і горкія моманты, бо яны 
ачышчаюць унутраны зрок, узды-
маюць на больш высокую прыступ-

ку сузірання. Прыслухайцеся да 
спакойных, ачышчальных радкоў: 
«Філосаф мой, мой хуткабежны Час! / 
Люстэрка дзён! Ратоўная падкова! / 
Ты лечыш раны. Некаму — за раз. / 
Камусьці — і гадоў не дастаткова. / 
Даеш адчуць і радасці жыцця, / І боль 
ад страт — ад лёсу не схавацца...».

Светлы сум, туга, самадакор — 
усе філасофскія радкі паэта вядуць 
чытача не да роспачы, а да надзеі, да 
самазаглыбленасці, якая нараджае 
пазітыўныя, жыццесцвярджальныя 

змены: «Хай нялёгка, няпроста, ад-
нак / Прэч сумненні-ваганні, мой 
дружа. / Покуль сонца ўзыходзіць для 
нас, / Будзеш смелым — то станеш 
і дужым!».

Лірыка, прадстаўленая ў кні-
зе «Маладыя мроі маладога лета», 
трывожная, але гэта светлая, гаю-
чая для чытача трывога, роднасная 
з нераўнадушшам, шчырасцю, з 
глыбокім клопатам пра блізкіх і да-
лёкіх, Айчыну і планету. Спакойныя 
вершаваныя роздумы пра стала-
прыгожы ўзрост — суцяшэнне для 
равеснікаў і адначасова нетрывіяль-
ны ўрок для маладых чытачоў: «А 
пасля, за радком, можа, й лёс неспад-
зеў затрымціць, / Не расправіўшы 
крылаў, няўзнак спатыкнецца на 
ўзлёце... / Толькі цепліцца вера, што 
зорцы маёй шчэ свяціць / І што рана 
яшчэ спавядацца вячэрняй самоце».

Хочацца адзначыць вяршыню па-
трыятычнай лірыкі М. Шабовіча — 
«Прыходзьце ў госці да Купалы». 
З верша — без пафасу, як жывы — 
паўстае пясняр, глыбока закла-
почаны лёсам Айчыны: «Адкіньце 
прэч журбы навалу, / Душы ляноц-
це. / Прыходзьце ў госці да Купалы, / 
Часцей прыходзьце. / Ён вас усмешкай 
прывітае / І прыгалубіць. / Гасцей — 
паэтаў і ратаяў — / Купала любіць. / 
Паспавядайцеся Купалу / Пра тое-
гэта, / Што з новым годам больш ці 
стала / Сяброў паэта...».

Нязгасная сыноўняя любоў да 
роднага краю перапаўняе паэтычны 
свет М. Шабовіча: «Ці знойдзецца 
слоў найдзіўных, / Каб шчыра табе 
прамовіць: / “Бадзенеўскі кут, рад-
зіма — / Малітва мая і споведзь!”» 
Карціны прыроды М. Шабовіча 
адлюстроўваюць усёпранікальны 
аптымізм лірычнай стыхіі паэта, 
улюбёнасць у жыццё ва ўсіх яго пра-
явах, чуйнасць душы да ўсяго наво-
кал, замілаванасць родным краем:  
«Дождж прайшоў, не зрабіўшы 
расы... / Можа, гэтак праходзім і мы, 
/ І на нас пазіраюць лясы, / Нам жа-
даючы лёгкай зімы».

Няхай жа «Маладыя мроі маладо-
га лета» напаўняюць душы чытачоў 
цішынёй велічна-спакойнай лірыч-
най стыхіі!..

Таццяна АСТАПЧЫК

Асобы

Аркуш паперы
Ці вечар позні, ці то раніца —
Усё без розніцы, відаць…
І думаеш: а з кім параіцца,
Каму радок свой 
прачытаць?..
Няма сяброў, каму 

даверыцца,
Каму адкрыць сваю душу,
Таму на аркушы паперы
Усё, што думаю, пішу…
Ён мой адзін таварыш 

верны, —
Якая б ні была напасць, —
Мае пачуцці, маю веру
Каму патрэбна перадасць…

***
Чаго чакаю я?
Дзень на другі падобны…
Як дождж, вакол хлусня:
Прамоклі мае вокны…
Не знаю, што рабіць?
Ці верыць, ці не верыць?
Але з маною жыць —
Як з брудам на паперы…
Душу сваю лячу,
Паэзіяй ратую,
Шапчу радкі, шапчу,
А іх ніхто не чуе…
Няўжо змяніўся свет,
Што ўжо нішто не трэба:
Ні слова, ні паэт,
Ні гэта з сінню неба?..

***
Над шляхам закружылася
Асенняе лісцё…
Усё вакол змянілася
І людзі, і жыццё…
З самотай назіраю,
Што свет зусім не той:
Быў, нібы квецень мая,
Цяпер — як лістабой…
Не, я не памыліўся,
І ўзрост тут ні пры чым…
Свет сапраўды змяніўся:
Больш колеру начы
У нашых душах стала
Больш чэрствасці і зла,
І цеплыні так мала…
Няўжо зіма прыйшла?..

***
Лёгка годнасць зняславіць…
Цяжка бруд потым змыць…
Перад словам, бы ў храме, —
Ні схлусіць, ні зграшыць…
Як раўчук той празрысты,
Што звініць і зімой, —
Быць сумленным і чыстым,
З непадкупнай душой…

Праз пакуты і беды,
Праз зларадства іржу —
Вельмі важна паэту
Не запляміць душу…
Не духоўным калекам,
Не шыпучай змяёй,
Проста быць чалавекам,
Быць заўсёды сабой…

***
Над рэчкай звечарэлай
На лавачцы сяджу…
А лебедзі два белыя
Плывуць, нібы ў душу, —
Паважна-грацыёзныя,
Па роўнядзі ракі…
Ах, лебедзі дзівосныя…
Каб мне радок такі:
Як гэты выгін шыі,
Як гэты ўзмах крыла…
Каб словы вось такія —
І песня паплыла б
Над ціхаю прасторай…
Шчэ б чысціні такой —
І верш той, бездакорны,
Усхліпне нада мной…

Асенняя бяроза
Ліст залаты бярозавы
На сцежцы палявой…
Над ворывам, над лозамі,
Над гэтай цішынёй…
Шуміць яна, шапочацца
На ўзмежку, дзе шляхі
Бягуць, куды ім хочацца,
За рэчку і лугі…
Да золата не кідкая:
Бясплатна аддае —
Бяры, нясі хоць зліткамі,
Капі лісты яе…
Шуміць яна, гайдаецца
Ля сцежкі палявой
І шчодра ўсё кідаецца
Лістотай залатой…

***
Зноўку пад вечар суцішыцца —
Моўчкі сядзець і глядзець…
Ну а радок?.. Ён напішацца —
Вельмі калі захацець…
Ды і не гэта галоўнае…
Важна душой адпачыць…
Як ні старайся, ўсё роўна
Словам ужо ні здзівіць…

***
Як узняцца,
У высі ўзляцець,
Калі ты
Мітуснёю падмяты,
Калі дух твой
Не ў сонечных латах,
А пад латай
Пачаў іржавець?..
Тваё сэрца
Баліць па начах:
Ты згараеш
У гіблай руціне,
Як пчала
У густой павуціне…
І цябе
Апаноўвае страх…
Разумееш,
Што нельга так жыць,
Разарваць трэба
Гэтыя путы…
А душа твая
Прыкра маўчыць —
Да сцяны

Ланцугамі прыкута…
Як узняцца
У звонкую сінь?
Як душу
Да аблокаў ускрыліць?
Дзеля песні
Зямное адрынь,
Ірваніся,
Як птах шызакрылы…
Радуй песняй
Блакітны абшар:
Радасць творчасці —
Лепшая радасць…
Як жаўрук,
Трапячы паміне хмар —
І не трэба
Да долу падаць…

***
И я, помимо прочего, поэт, —

Какой хочу, такой и 
знаменитый.

А. Т. Твардовский
То грукат зверху
Ці то знізу,
То п’яны гвалт
Сярод начы,
То музыка —
І не «Элізе»…
Распяты бытам —
Хоць крычы…
Таму і еду я
За горад,
Дзе цішынёю
Лес прапах,
Дзе нетаропка
На пагорак
Сярод палёў
Струменіць шлях…
Вось там,
Удалечы ад шуму,
Душы
Гукаюцца радкі…
Там мае мары,
Мае думы —
Як сярод жыта
Васількі…
І я там вольны,
І шчаслівы:
Ці то радкі свае
Шапчу,
Ці з воблакам
Плыву над нівай…
Я там паэт —
Які хачу…

Прасветленасць
Асенні чай
Прасветлена-празрысты.
І толькі шэпт
Лістоты залатой.
І дзень надзіва
Сонечны і чысты
Над ціхаю
Прасторай палявой…
Бяжыць у даль
Шырокая дарога.
І крочу я,
І светла на душы.
І коні там, на ўзгорку,
Каля стога,
Іржаннем адзавуцца
У цішы…
І радасна,
Што далеч залацее,
І хораша
Няспешна так брысці…
Ні ценю смутку, што ўжо 

вечарэе,
Хоць вечарэе
У маім жыцці…
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Яго творы 
вызначаюцца 
скіраванасцю 
да раскрыцця 
маральна-этычнага 
зместу сялянскага 
жыцця, лёсу чалавека 
з вясковымі каранямі 
і ўзаемаадносін 
паміж людзьмі. Яго 
творчая літаратурная 
спадчына актуальная 
і незаслужана 
забытая, 
недаацэненая. 
Уладзіслаў Рубанаў 
пражыў усяго сорак 
адзін год! Але паспеў 
напісаць і выдаць 
шэсць прыжыццёвых 
важкіх тамкоў прозы.

Крытыка
Трагедыя для 
саўдзельнікаў
Склалася так, што асоба шматграннага 

беларускага творцы ХVІІ стагоддзя 
Сімяона Полацкага для сучаснага айчын-
нага чытача, на мой погляд, выглядае куды 
драбнейшай, чым таго заслугоўвае. Лепш 
даведацца пра асобу пісьменніка наша-
га вялікага земляка дапамагае трагедыя 
Івана Штэйнера «Между драконом и яро-
стью его», якая выйшла ў часопісе «Нёман»  
(№ 9, 2018).

Але ўтульна расслабіцца ў крэсле і атры-
маць задавальненне з катарсісам ад прагля-
ду і праслухоўвання спектакля-трагедыі 
Штэйнера наўрад ці калісьці атрымаецца. 
Як было б немагчымым захапляльнае шоу 
з расслабленымі ў крэслах тэатраламі і пры 
дакладнай пастаноўцы папярэдняй штэй-
нераўскай п’есы — камедыі «Мудрости за-
чало и конець, або Спакушэнне Скарыны» 
(2012 г.). У новым творы пісьменнік яшчэ 
больш ускладніў магчымую пастаноўку.

Апошні дзень зямнога жыцця Сімяо-
на насычаны падзеямі на сем карцін, на 
паўсотні старонак. Аб’ём ладнай аповес-
ці. Аўтар абраў форму п’есы. У камедыі 
Штэйнера дзевяць персанажаў: восем муж-
чын і бландзінка, з-за якой твор і набывае 
абвешчаны жанр. У трагедыі персанажаў 
сямнаццаць як мінімум. Мужчыны без-
альтэрнатыўна дамінуюць колькасна, але ў 
меншай прапорцыі да жанчын, чым раней, 
а трагічнасць акцэнтуе вычварная старая — 
ці не сама смерць?!

Пастаноўка — не для гледачоў. Для каго ж? 
Хутчэй для саўдзельнікаў.

П’есы Штэйнера — ролевыя гульні-лек-
цыі, што са старасвецкай традыцыі ўзялі 
дыдактычнасць універсітэцкіх пастановак 
адраджэнскай Еўропы, з адноснай сучас-
насці — інтэрактыў удзельнікаў дзеяння, 
дзе выканаўцы і спажыўцы спалучаюцца 
ў адной супольнасці, а ўласна ад аўтара — 
лекцыйнае напаўненне.

У п’есах — толькі сутнасць: лекцыям ні 
пра Скарыну, ні пра Сімяона Полацкага не 
патрабуюцца апісанні прыроды і элементы 
дэкору. Форма п’есы, такім чынам, дазваляе 
абысціся без другарадных элементаў.

Затое тут ёсць вялізная колькасць разна-
стайных разумных і характарных цытат з 
безлічы крыніц ды звязная кампазіцыя дзе-
яння з дыялогамі-падводкамі там, дзе стая-
ць гэтыя цытаты. Аніякіх паддобрыванняў 
да залы.

Больш за тое: у шостую (перадапошнюю) 
карціну п’есы аўтар уводзіць паказ яе ге-
роямі спектакля з тэкстам Сімяона Полац-
кага па яго творах з устаўкамі з народных 
інтэрмедый — складанае для ўспрымання 
сённяшняга гледача-слухача відовішча. 
Але відовішча ўсё ж успрыняць лягчэй за 
чытанне; і такі дыдактычна-азнаямляльны 
сэнс гэтай карціны нам застаецца прыняць 
за лепшае.

У сёмай (апошняй) карціне нагнятаецца і 
ўрэшце адбываецца трагічная развязка. Не 
толькі для Сімяона, але і для любога твор-
цы, які рэалізоўваецца падобным шляхам у 
любыя гістарычныя часы.

Трагедыю Штэйнера нескладана ўявіць 
дакументальна-гульнявым фільмам. Нак-
шталт тых, што глядзім па Discovery ці ай-
чыннага «Зваротнага адліку», дзе пра героя 
і падзеі, звязаныя з ім, распавядаюць людзі 
з яго асяродка, а бывае, і сам ён каментуе 
свае ранейшыя дзеянні і іх матывацыю.

У выглядзе навучальнага ці навучальна- 
мастацкага фільма альбо калектыўнай 
гульні — для абодвух п’ес бачыцца куды 
лепшая перспектыва, чым для магчымых 
спроб паставіць іх як спектаклі.

Гульня, якую прапаноўвае Штэйнер, змя-
стоўная. Падрыхтоўчая — для тых, хто 
цікавіцца жыццём Скарыны, больш склада-
ная, інтэлектуальная — для тых, хто спасці-
гае Пятроўскага-Сітніяновіча-Полацкага.

Андрэй МЕЛЬНІКАЎ

Гэта «Вокны без фіранак» (1981), 
«Пахі адталай зямлі» (1984), «Цёплы 
пух адуванчыкаў» (1987), «Таямніца 
птушынага гнязда» (1989, Літаратур-
ная прэмія імя І. Мележа), «Светлы 
ручай любові» (1990), «Не аднойчы за-
біты» (1994). У 1994 годзе, пасля смер-
ці пісьменніка, выходзіць яшчэ адна 
кніга «Дзяўчына з начной кавярні», а ў  
2007 годзе пад адной вокладкай выйшлі 
яго раманы «Укус змяі» і «Паветраная 
жанчына» ў серыі «Беларуская проза 
ХХ стагоддзя». Адзінаццаць аповесцяў, 
тры раманы і дзясяткі апавяданняў!

Апавяданні Уладзіслава Рубанава, 
сабраныя пад агульнай назвай «Во-
кны без фіранак», пабачылі свет у  
1981 годзе ў серыі «Першая кніга 
празаіка», калі аўтар працаваў рэдакта-
рам аддзела прозы часопіса «Полымя». 
Яму было ўсяго 28 гадоў. У той час ру-
капісы кнігі маглі ляжаць у выдавецтве 
не адзін год. Значыць, творы тыя Руба-
наў напісаў недзе ў 25—26-гадовым уз-
росце, калі не раней. Аднак вучнёўскімі 
ці недасканалымі іх назваць цяжка. 
Зразумела, што яны прасякнуты духам 
юначага максімалізму і прыўзнятага 
наіву, бо пісаў іх малады чалавек, ды ўсё 
ж у кожным адчуваецца рука сапраўд-
нага майстра, які валодаў не проста 
словам, а мастацкім увасабленнем праз 
тое слова суцэльных карцін тагачасна-
га жыцця. Псіхалагічнасць — галоў-
ны стрыжань кожнага твора маладога 
аўтара. Яго героі — не толькі моладзь з 
яе непаседлівасцю і ідэалізацыяй свету. 
Рубанаву больш даспадобы людзі ста-
лага веку, якія пражылі жыццё і бачы-
лі вайну. Былыя франтавікі выпісаны 
аўтарам з асаблівым пачуццём пры-
язнасці і непрыхаваным болем за іх, у 
першую чаргу інваліды вайны. Вёска — 
найгалоўнейшы герой ці, хутчэй, ге-
раіня. Ён стварыў, падобна Фолкнеру, 
уласную зямлю, нават планету, насяліў 
яе разнастайным людам і назваў Малі-
наўкай — маляўнічай мясцінай непа-
далёк ад Крычава — з балотамі і лесам, 
лугамі і палямі, непаўторнымі характа-
рамі і лёсамі.

Першая буйная рэч Уладзіслава Ру-
банава — аповесць «Каштаны» — свое-
асаблівая ода моладзі і гораду.

Аповесць малюе падзеі і паводзіны, 
уласцівыя моладзі. Яна асацыюецца ў 
аўтара з каштанамі, што студэнты па-
садзілі пад вокнамі інтэрната, у якім 
жыў галоўны герой, малады спецыяліст 
Пятро. Калі дрэвы не паліваць, не кла-
паціцца пра іх, яны захірэюць. Тое ж і 
з моладдзю. Каханне акрыляе чалавека, 
ён здатны на сапраўдныя подзвігі і фан-
тастычныя адкрыцці. Той, каго не ка-
хаюць і хто сам не ўмее кахаць, губляе 
глебу пад нагамі, дзічэе і нярэдка гіне.

Другая аповесць «Разам па жыцці» — 
рэч вельмі атмасферная, нагадвае 
даўлатаўскі «Кампраміс» ды фільм  

С. Гаварухіна «Канец прыўкраснай 
эпохі», але ў дачыненні да беларускіх 
рэалій. Па сённяшнім часе гэта амаль 
гістарычны твор.

Яскравая адметнасць аповесці — на-
зіральнасць аўтара. З першых старонак 
ён апісвае райцэнтр і абагульняе ўсе яго 
плюсы і мінусы ў параўнанні з іншымі 
раённымі гарадкамі, бо тыя, як дзве 
кроплі вады, вельмі падобныя. Асаблі-
ва трапнымі атрымаліся партрэты вя-
скоўцаў, якія вельмі адрозніваюцца ад 
местачкоўцаў усім сваім выглядам, бо 
наведванне райцэнтра для іх сапраўд-
ная падзея.

Але найбольшая вартасць твора ў 
тым, што ён мае яшчэ адзін твор уну-
тры сябе. Рубанаў не зацыклівае сю-
жэт на асобе галоўнага героя, а стварае 
яшчэ аднаго — не насуперак, а ў да-
датак. А потым будуе сюжэт такім чы-
нам, каб яны залежалі адзін ад аднаго. 
Далей жа інтрыгуе непазбежнасцю вы-
бару, які мусіць быць зроблены адным 
з герояў. Аповесць «Разам па жыцці» — 
песня сумленню, якое, на маю думку, 
першасным было і для Рубанава. Інакш 
ён ніколі б не напісаў такога пранізлі-
вага твора.

Трэцяя аповесць «Грыбавар» напі-
сана па-фолкнераўску густа. Ад гэтай 
аповесці і да апошняга напісанага твор-
часць Рубанава падаецца выспелай 
найвышэйшага ўзроўню. Думаю, што, 
калі б ён быў не беларускім пісьмен-
нікам, яго б ведаў увесь свет.

«Укус змяі» — цалкам фолкнераўскі 
раман, які даследуе ўзаемаадносіны 
дзвюх сямей на працягу некалькіх пака-
ленняў. Напачатку падаецца, што твор 
авантурна-прыгодніцкі з паглыблен-
нем у гісторыю графаў Варанцовых. У 
Малінаўку, вядомую па шматлікіх па-
пярэдніх творах Рубанава, прыязджае 
з-за мяжы таямнічы сівагаловы стары, 
здымае пакой у мясцовай хаце, ходзіць 
у лес і на сажалку, а потым раптоўна па-
мірае, пакінуўшы невялікі чамаданчык, 
у якім, акрамя тэчкі з паперамі і аблі-
гацыяй на шэсць тысяч франкаў, нічога 
цікавага няма. Галоўны герой рамана 
Апанас Гляцэвіч бярэ тую тэчку да-
моў, пачынае чытаць паперы... Па ўсіх 
законах жанру далей павінен ісці тэкст 
споведзі, поўнай незвычайных прыгод 
і подзвігаў апошняга Варанцова, якому 
належалі некалі ўсе мясцовыя землі. Ін-
трыгоўны, хітры ход аўтара падманвае 
чытача, аднак не расчароўвае ні на калі-

ва, калі замест аповеду плашча і шпагі, 
да якога мы ўжо падрыхтаваліся і га-
товы акунуцца, агаломшвае гісторыяй 
жыцця самога Апанаса Гляцэвіча...

Раман «Не аднойчы забіты» — мані-
фест аўтара, яго папярэджанне на-
шчадкам пра тое, што можа чакаць 
у будучыні. І сапраўды: падзеі, якія 
разгортваюцца на старонках рамана ў 
1980-я гады, — як люстэрка сённяшня-
га часу...

Тут ёсць нават нешта кафкіянскае, 
хаця Рубанаў нічога ў Кафкі не запазы-
чыў.

З першага слова свайго рамана аўтар 
ведаў, што герой загіне. На яго пры-
кладзе пісьменнік паказаў асуджанасць 
духоўнага чалавека ў сучасным грамад-
стве, яго незапатрабаванасць: розум 
складаней за ўсё перавыхаваць, ён не 
падлягае дэактывацыі — прасцей за 
ўсё знішчыць фізічна. Барацьба з ду-
хоўнасцю, з кожным яе носьбітам пада-
дзена Рубанавым у містычным кірунку. 
Нейкае Нешта ўсю гісторыю чалавецт-
ва змагаецца з развіццём чалавека як 
асобы. На старонках рамана гэтае Не-
шта пададзена ў вобразе прыўкраснай 
жанчыны Нямілы, якая вельмі адказна 
ставіцца да свайго прызначэння зніш-
чаць тых, хто пагражае яе існаванню, 
існаванню розных заган, чыёй карале-
вай яна і з’яўляецца. Менавіта яна кіруе 
абставінамі і людзьмі, якія ўздзейніча-
юць на лёс галоўнага героя і ў выніку 
прыводзяць да гібелі. Магчыма, раман 
«Не аднойчы забіты» — не проста чар-
говы літаратурны твор, а споведзь таго, 
што адбывалася з аўтарам у апошнія 
гады жыцця, крык аб дапамозе, які, на 
жаль, ніхто не пачуў.

...Уладзіслава Рубанава няма ўжо  
24 гады, але ніхто з беларускіх пісьмен-
нікаў за гэты час не пашырыў тэм. Ру-
банаў даследаваў жыццё вёскі і горада, 
духоўны свет свайго сучасніка, адлюст-
роўваў лепшыя традыцыі сялянскага 
побыту, сцвярджаў высокамаральныя 
рысы характараў людзей і захапляў-
ся імі, абуджаў нацыянальную свядо- 
масць…

Герой аднаго з апошніх раманаў «Не 
аднойчы забіты» быў пакараны за тое, 
што замінаў распаўсюджвацца злу і 
шэрасці, няпраўдзе і несправядлівасці. 
Пісьменнік у нечым паўтарыў яго тра-
гічны лёс...

Мікола АДАМ

Не аднойчы  
забы(і)ты
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Азарычам
Вянок санетаў

1
Чатыры з паловай стагоддзі
ад першага прыпамінання…
Пры возеры ды пры балоце,
пры зыбкай лясістай дрымоце
вы распачалі існаванне.
Вядома не шмат з апісання:
вось Ёхаўка ўся — у разводдзі,
яе з Цною (Іпай) зліянне…
У росквіце тут паляванне
і рыбнае лоўлі выгоддзе…
Ля плыннае Вішы-ракі
над вамі, Азарычы, ўлада —
чатыры з паловай вякі.
Узрост гістарычны такі,
а можа, і большая дата.

2
А можа, і большая дата,
і большая часу аблога —
з пары той, як першая хата
сябе заснавала тут ладам
і першая легла дарога.
Прайшло часу мала ці многа
па гэтай мясціне заўзята,
але пачалася эпоха
для вас мацавання зямнога
ў святле магдэбургскага права.
Мястэчкам названыя вы —
не скажаш вам «ты» пры звароце...
І вось загучаў дух жывы:
звон першай драўлянай царквы —
праз роспачы, беды-бядоцці.

3
Праз роспачы, беды-бядоцці
царква Петрапаўлаўскай стала, —
яе пан Царынскі і ўзводзіў
па ўласнай душэўнай шчадроце —
ўладальнік азарыцкі дбалы.
На ўскрайку мястэчка стаяла,
свяцілася фарбай і ў слоце —
тры вежы да неба ўздымала
і купалам волю давала
зіхцець у нябеснай свабодзе.
Між хмурных і ясных вышынь —
жалезныя, не ў пазалоце, —
здаецца, звінелі й крыжы
для кожнай набожнай душы
праз досціпы, ласкі-лагоддзі.

4
Праз досціпы, ласкі-лагоддзі,
праз горкія, скрушныя слёзы —

не ў пустапарожняй ляноце,
а ў звычнай штодзённай турбоце
людскія снаваліся лёсы.
І гуд узрастаў шматгалосы,
ледзь толькі святлела на ўсходзе:
улетку — рып-грукат калёсны,
зімой — шоргат санна-марозны, —
жыццё ў прывілейнай ахвоце.
О так, двойчы ў год кірмашы!
Так, люду — жаданае свята:
гладышкі, макотры, кашы…
Нат гэтым — ну што ні кажы! —
за дол вы трымаліся ўпарта.

5
За дол вы трымаліся ўпарта,
трымаліся вы паспяхова.
А век васямнаццаты… Варта
ўзгадаць, што гадоў тут багата
ўладарылі і Лашкаровы.
Мацнеў дабрабыт местачковы
пад іх пад спрыяльным наглядам,
ушыркі расла забудова
ускраіны невыпадкова
з адметных выгодаў укладам.
Андрэеўка… Вось жа сама
мясціна сцвярджаць тое рада,
хоць вулкі такой і няма.
Ды знае не толькі яна,
што значыць набытак і страта.

6
Што значыць набытак і страта…
А час быў усё-такі яркі:
будоўля ўжо школы пачата,
і пошта свая стала фактам,
свае ўжо гандлёвыя лаўкі.
І млын вадзяны, Вішай шпаркі,
царква з надта гожым фасадам,
бальніцу падказваюць згадкі…
Ды знішчылі белапалякі
ўсё акупацыйным дыктатам.
Дзве школы, архіў валасны…
Не пашанцавала і пошце,
і дзвюм сінагогам тады…
Азарычы, зведалі вы,
што значыць і ціш, і грымоцце.

7
Што значыць і ціш, і грымоцце…
Па-над дзевятнаццатым векам
зноў тое ж пануе страхоцце,
і зноўку навокал чарноцце —
вайны грамадзянскае здзекі.
Агоралі наступ і гэткі,
адолелі ў жорсткай нягодзе,
натхнёныя ўласнай зямелькай, —
так, за пераможнаю весткай
зноў праца ў напрузе ды ў поце.
Жаданы, чаканы спакой,
і лёсу як быццам спагада…
Праз дружны, стваральны настрой
сябе праяўлялі сабой
і слава, і вернасць, і здрада.

8
І слава, і вернасць, і здрада…
І мроілі вашыя мары
пра светлае, чыстае Заўтра,
каб праўдаю звалася праўда,
а зла не гусціліся хмары.
Каб шчырасць праменілі твары,
параду ўзвышала парада,
і шчодрасць асвоілі скнары,

і здольнымі сталі няздары,
і начыста знікла пагарда…
Азарычы мілыя, так
міналі гадочкі напята…
І значнасць, і нават пусцяк —
усё пакідала свой знак,
за ўсё вамі зведана плата.

9
За ўсё вамі зведана плата.
Але разрасталіся ліпы,
але ад іх зыбістых шатаў,
ад квецені іх ад бухматай
залежалі нават сядзібы.
Асеннія, веснія рыпы
гучалі як бы глухавата, —
трывожыла цёмныя шыбы,
ствараючы стогны і ўсхліпы,
Карпілаўскай вулкі саната.
А потым… А потым гады
ў фашысцкім у пеклавароце —
і ў багне навіслай жуды
стагналі ўсе вашы куты
між смерцю і між бессмяроццем.

10
Між смерцю і між бессмяроццем
змагаліся тысячы жыццяў:
хто ў лагеры тым, у балоце,
а хто ў наступаючым фронце —
усім быў іспыт на іспыце.
Удача — слабое прыкрыцце.
У тым неймаверным жудоцці
каму пашанцуе — той выйдзе
з удзячнасцю ўласнай планідзе,
іспыты астатнія пройдзе.
А тысячы — вашай зямлі
пакінулі жыцці заўчасна,
каб вы зноў узняцца маглі,
каб вы зелянелі, цвілі,
Азарычы, — золак мой ясны.

11
Азарычы, — золак мой ясны!..
Святлеюць на ўсходзе нябёсы,
і ветрык, прачнуўшыся, шаснуў,
пранёсся, зацепліўся — кануў
у свежыя траўныя росы.
Акацыі, ліпы, бярозы
выходзяць няспешна з туману,
а ён, нібы сон безгалосы,
знікае ў свой колер бялёсы —
і птушкі пяюць вам асану.
Азарычы — сонца-пасёлак,
маіх каранёў старана,
улонне зіхоткіх вясёлак,
бязмежжа разгорнутых зорак,
жыцця майго далеч-вясна…

12
Жыцця майго далеч-вясна,
пачатак пачаткаў праўдзівых…
Расце і расце ім цана,
душу распаўняе яна
сваім праяўленнем шчымлівым.
І час, хоць які ні імклівы,
а ўлады не мае ні дня:
маленства ўсплываюць наівы,
юнацтва шчыруюць уплывы,
а сталасць — нібыта мана.
Азарычы родныя, свет
ваш зараз настолькі выразны,
што заклікам чуецца й шэпт

праз гэты распеўны санет:
мацуйцеся ў долечках шчасных!

13
Мацуйцеся ў долечках шчасных!
Хай лад Піянерскай маёй
устойліва будзе ўвянчаны
той ліпаю, вулцы адданай,
апошняю той, векавой!..
Хай вулачцы і Палявой
хапае прасторы абранай!
Няхай Маладзёжная свой
настрой не трывожыць журбой —
бадзёрасці ёй гартаванай!..
І ўсе, аб якіх не змагла
я тут расказаць падрабязна,
не ведайце гора і зла,
святлейце ў заранках цяпла,
квітнейце між дзён непагасных!
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Квітнейце між дзён непагасных!
Хай мкнуцца шляхі-пуцявіны
між мар і цярплівых, і страсных,
між спраў і агульных, і ўласных
да кожненькай вашай хаціны!
Хай не замінаюць прычыны
святлу ў вашых вокнах прыязных
лучыцца з святлом Боскай сіні!
Няхай аздабляе вышыні
царквы вашай выгляд прыўкрасны!
А я ўся — з пяшчоты, з адгоды,
і прага мая звышадна:
змагаючы скрозь перашкоды,
вы будзьце, вы будзьце заўсёды,
а я адпяю вам спаўна.

15
А я адпяю вам спаўна!
Узрушана ваша паможа
сучаснасць мне, і даўніна,
і будучыня, што відна
занадта вялікай раскошай.
А памяць — удзячная ноша.
Вось чысты абсяг палатна,
вось існа па міласці Божай,
шчадроце Ягонай найбольшай
паперы зіхціць белізна.
І словы, і фарбы — для вас
у спеўнай, акрыленай згодзе, —
на гэткае дзейства ў адказ
мо сам адгукнецца і час —
чатыры з паловай стагоддзі.

16
Чатыры з паловай стагоддзі
(а можа, і большая дата)
праз роспачы, беды-бядоцці,
праз досціпы, ласкі-лагоддзі
за дол вы трымаліся ўпарта.
Што значыць набытак і страта,
што значыць і ціш, і грымоцце,
і слава, і вернасць, і здрада —
за ўсё вамі зведана плата
між смерцю і між бессмяроццем.
Азарычы, — золак мой ясны,
жыцця майго далеч-вясна,
мацуйцеся ў долечках шчасных,
квітнейце між дзён непагасных,
а я адпяю вам спаўна!
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Элегія
Як развітацца з чалавекам,
Як пачуццё сваё скарыць?

Відаць, не хопіць нават веку,
Каб з часам вобраз пасварыць...

Нібы лікёр той цягавіты,
Найвераломлівы ўспамін...
Здаецца, вобраз — паспаліты,
Але ж рэальнасць — сплін.

Mea culpa
Я не самотны, — але восень сэрца
Напоўніла, як келіх мой напой.
Туды душа пажадная ірвецца,
Дзе перамен вірыць шалёны рой.
Душа бунтуе, зрок мой зноў кунежыць
Стракаты вецер, як мастак які...
І мроіцца: пабачыў я бязмежжа;
Там нечакана — спеўныя гракі
І праступаюць з-пад снягоў грахі.

Традыцыйны верш
Не кувай мне, шэрая зязюля,
Гэтым змрочным, амальгамным днём...
Бо гады шнуруюць, быццам кулі,
Дух жа мой ахоплены агнём.
Не кувай ты мне штодзённа, птаха,
Бо сапраўднае са мной заўжды.
Кожны дзень — задум і спраў ватага, 
І мае імгненні — як гады.

На возеры Свіцязь
А. Міцкевічу

На возеры Свіцязь так добра тварыць —
Навокал натхненне лунае,
Айчыны ўлюбёнай паходня гарыць,

І маладосць не мінае…
І мроі-лятункі жывуць у душы:
Калі ж Адраджэнне паўстане?
…На возеры Свіцязь, у зорным каўшы,
У прадчуванні кахання…

Цяпельца натхнення
Служэнне музам не трывае сумятні,
Тут трэба адмысловыя умовы,
Калі спакой і ціша дзень пры дні,
Калі маўчанне нараджае слова.
Натхненне і духоўны ўздым — не міф,
Калі жывеш літаратурным лёсам,
Раней ты быў сляпы, глухі, нямы,
І вось: табе нашэптваюць Нябёсы...
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Было мне тады 
гадоў шэсць-
сем. І напярэ-

дадні Новага года 
пайшлі мы з мамай 
у лес па ёлку. Даро-
га была добра выез- 
джана сялянскімі 
падводамі. Ішлі 
жвава і, як падало-
ся, доўга. Нарэшце 

спыніліся. «Пачакай 
мяне тут, — сказала маці. — Я хутка. Вунь колькі там 
ёлак. Трэба выбраць найпрыгажэйшую». І знікла з ва-
чэй. Я чакаў, гледзячы ў бок, куды пайшла маці.

Зіма ў той год была марозная ды снежная. На хвоях, 
прыгінаючы веткі долу, ляжалі лусты снега. Было ціха, 
толькі раз-пораз парыпвалі старыя дрэвы. Нідзе нікога.

 Час ішоў, а мамы не было. Раптам успомніліся размо-
вы пра тое, што ў лесе распладзіліся ваўкі.

Вечарэла. Узышоў бляклы месяц. Пакуль што ваўкоў 
было не відаць, але маглі з’явіцца ў любы момант. Вось 
і нейкі шоргат і стук пачуўся. Можа, гэта ваўкі? Затым 
мужчынскі голас крыкнуў «Кха-а!» і з-за павароту выле-
цеў конь, запрэжаны ў сані. «Кха-а!» — зноў ці то хры-
пла крыкнуў, ці кашлянуў чалавек і махнуў пугай. І тут 
угледзеў мяне. Затрымаў каня, здзіўлена паглядзеў. «Ты 
чаго тут?» — хрыпла спытаў. Чалавек быў барадаты, у 
вялізным кажуху, кудлатай шапцы, вочы ў яго, як мне 
падалося, гарэлі нейкім дзікім агнём і быў ён для мяне 
страшнейшы за ваўка. Я так спужаўся, што не адказаў 
нічога. «Ты што, глухі? Ці баішся мяне? Не з’ем… Чаго 
стаіш?» — «Маму чакаю», — нарэшце прамовіў я. «А дзе 
ж твая мама?» — «Тама, — махнуў рукой у лес, — ёлку 
шукае…» — «А-а, ясна. Ну, стой, калі так». Узмахнуў пу-
гай і памчаў далей.

А я стаяў. Дзе ж мама? Стала яшчэ цішэй, сыпаўся 
снег… І раптам нейкі крык і рогат данёсся здалёк. «Угу-
гу-гу, го-го!». Ну гэта ўжо ясна: ваўкі! І, кінуўшы санкі, 

я пабег — куды? У які бок мне трэба? Дзе горад і наш 
дом? Чалавек на кані, здаецца, паехаў вунь туды, але ж я 
з таго моманту перавярнуўся разоў дваццаць на адным 
месцы... Кінуўся ў другі бок. Уцяміў усё ж, што куды-
небудзь ды прыйду…

Недзе праз паўгадзіны паказалася вёска Зарэчча. А 
яшчэ праз колькі хвілін мяне дагнала спалоханая, але 
ўзрадаваная маці… Ёлкі ў яе не было: пакідала ўсё, калі 
ўбачыла, што мяне на месцы няма. Так што вярталіся з 
пустымі рукамі…

Але без ёлкі мы ўсё ж не засталіся. Раніцай пастукаў 
клямкай у весніцы Дзед Мароз, і калі яму адчынілі, спы-
таў: «Вам ёлка не трэба?»

Дзедам Марозам быў добры сусед — дзядзька Захар. 
Шкада, што вы яго не ведалі. Вельмі харошы быў чала-
век. Любіў узяць сто пяцьдзясят ці хаця б сто грамаў. І 
ёлку мог прапанаваць, і дровы папіліць-пакалоць. Усім 
Дзядам Дзед.

Проза

НАРАДЖЭННЕ 
ХРЫСТОВА

Святы бываюць розныя: 
рэлігійныя, міжнародныя, дзяржаўныя, традыцыйна-
фальклорныя. І жывуць яны сярод народаў па-рознаму: 
некаторыя — тысячу гадоў, некаторыя — пяцьдзясят, 
семдзесят, а некаторыя — нават менш. Цяжка прадказа-
ць, якое свята прыжывецца, а ў якога век будзе кароткі.

У маім гарадку люд паслухмяны, асцярожны ў вы-
казваннях, шчыра аддадзены народным традыцыям у 
святкаванні значных падзей, што звязаныя з рэлігій-
нымі ці гістарычнымі падзеямі. Найбольш вядомыя — 
Каляды, Вялікдзень, Троіца, стары Новы год. Падчас 
савецкай улады замацаваліся святы 1 Мая, 7 Лістапа-
да, Дзень Савецкай Арміі, 8 Сакавіка, а зусім нядаўна 
пачалі святкаваць Дзень горада. З цяжкасцю прыжыва-
юцца такія святы, як Дзень Канстытуцыі і Дзень Нацы-
янальнага Сцяга і Герба. Цяжка прывыкаем да таго, што 
маем самастойную і незалежную краіну — усё здаецца, 
што гэта часова, ненадоўга, як здаралася неаднойчы ў 
гісторыі. Свята павінна нейкім чынам уздзейнічаць 
на чалавека, адпавядаць душэўнаму стану, мацаваць 
супольнасць нацый, патрыятызм. Калі ўсе разам — то 
святкуецца весялей, лягчэй пераносіцца гора. Адно ска-
жу: колькі сябе памятаю, у нашым гарадку самымі чака-
нымі і жаданымі былі ўсё ж рэлігійныя святы.

Зіма. Нараджэнне Хрыстова. Каляды. Гэты дзень ча-
ста снежны і марозны. Скончыўся пост. Таму напярэ-
дадні ў печах гатуюць куццю, а ў святочны дзень на 
стале будзе і мяса. Аднак не адной ежай, як кажуць, 
сыты чалавек. Трэба цёпла апрануцца ды выбірацца ў 
царкву на вячэрню.

Мы з дзедам заставаліся адны, пакуль бабуля была на 
маленні. Цямнее, вядома, рана. Нікуды не хочацца ісці, 
бо ведаеш, што вось-вось прынясуць да акна Зорку і бу-
дуць спяваць Нараджэнне Хрыстова. Чуваць, як рыпіць 
снег пад нагамі, значыць, падыходзяць да нашай хаты. 
Малых дзяцей бярэ на рукі бацька і падносіць да акна, 
каб дзіця ўпершыню ўбачыла Зорку. Я падрос ужо і таму 
асцярожна падыходжу сам. Зорка вялікая — на дванац-
цаць рагоў. Кажуць, гэта ў гонар дванаццаці апосталаў 
Хрыста. Пасярэдзіне Зоркі гарыць вялікая свечка, а за 
ёй бачыцца ікона Божай Маці з Дзіцем. На небе — поў-
ня. Магу палічыць спевакоў. Іх сем. Той, хто трымае на 
тоўстай жэрдцы Зорку, — наш сваяк Паўло Калько. Ад 
прыроды ён дужы. Трэба мець сілу, каб утрымаць цяж-
кую Зорку. Вось нехта цягне за матузкі і — о дзіва — 
Зорка пачынае круціцца! Ікона пасярэдзіне нерухомая, 
а вакол яе — усе дванаццаць ражкоў круцяцца. Дзядзь- 
кі ў кажухах спяваюць: «Хрыстос нарадзіўся, Богам 
хрысціўся…» Адзін са спевакоў ідзе ў наш двор, злёгку 
грукае ў шыбу, маўляў, вынось, гаспадар, грошы! Дзед 
бярэ капейчыну і працягвае мне: «Дай людзям, унучак». 
Неяк боязна выходзіць у сені, але што ж рабіць — вы-
ношу грошы. Як толькі дзядзька вяртаецца да сваіх, 
спевакі спыняюць віншаванне і ідуць да суседняй хаты. 

Трэба да апоўначы, пакуль людзі не леглі спаць, абысці 
добрыя тры кварталы. Казалі, што некалі Зорку насілі 
да дванаццатай гадзіны ночы, каб пайшло на сёмага 
студзеня. А так хочацца пайсці ўслед за спевакамі, але 
ж… боязна. Бабуля вяртаецца з царквы, спыняе мяне: 
«Куды табе за імі! Там вялікія дзядзькі! Кладзіся спа-
ць… Дзякуй Богу, дачакаліся Роздва…»

Раніцай бабуля не можа мяне стрымаць. З сябрамі бя-
ром ражок, змайстраваны раней, запальваем у ім свечку 
і падстаўляем пад суседскія вокны, спяваем свае вінша-
ванні з Нараджэннем Хрыстовым. Хвалюемся.

На другім баку вуліцы нашы аднагодкі таксама він-
шуюць суседзяў. Першыя канкурэнты. Але ніхто не 
б’ецца і не сварыцца. Вуліц хапае. Выбіраемся на сярэ-
дзіну горада і пачынаем абход з другога боку. Зараблялі 
ў гэтае свята неблагую капейчыну. Хапала і на кіно, і на 
цукеркі, і на газіроўку. Стомленыя і шчаслівыя, вярталі-
ся дахаты. Смачна абедалі: бульба з печы, на патэльні — 
яечня, квашаная капуста, гуркі, катлеты.

За сталом дзед сядзіць, святочна апрануты: палатня-
ная сарочка, штаны з добрага сукна, увабраныя ў навак-
саваныя чобаты. У дзеда-шаўца чобаты — люкс.

Ён з сябрамі збіраецца ісці святкаваць Нараджэнне 
Хрыстова ў горад у чайную. Чакае, калі яго сябры Яўхім 
і Іван пагрукаюць у шыбу: «Змітро, выходзь!». Бабуля ў 
гэты дзень не пярэчыць яму, не сварыцца: «Куды цяг-
нешся! Халадэча на вуліцы!..». Яна вельмі кахае дзеда. 
Свята ўсё-ткі, адпачыць трэба.

А мы з хлопцамі бяром лыжы — і на Царкоўную гару. 
Там і неба бліжэйшае, і сонца цяплейшае. Зазірнеш у гэ-
тую далячынь, у высокую сінь, і думаеш: там Бог і сын 
яго Хрыстос радуюцца, што мы пра іх памятаем ды спя-
ваем у іх гонар песні. Хочацца верыць, што яны за намі 
назіраюць. Так хочацца… да слёз!

КОНІКІ
Гэтае ўнікальнае свята-карнавал сустрэчы Новага 

года па старым стылі ў Давыд-Гарадку — з’ява не толькі 
местачковая. Шмат дзе ў свеце людзі ладзяць карнава-
лы: Бразілія, Германія, Аўстрыя, Ірландыя, Венгрыя… 
Але чым адметны гарадоцкі? Тым, што ладзіцца ўвеча-
ры. Усе згаданыя — дзённыя, а наш — начны. Даклад-
на ніхто не ведае, колькі яму гадоў. Калі ўлічыць, што 
сігналам шэсця служыць труба, верагодна, што заклалі 
гэтую традыцыю вайскоўцы. Напачатку віншаваць мес-
цічаў хадзілі салдаты, музыка, конік… А каб трохі напа-
лохаць — і чалавек з касою, вобраз смерці. З цягам часу 
з’явіліся і новыя маскі. Адкуль іх узялі? З народа. Дзед, 
баба, каза, мядзведзь, цыган, а таксама — конік, якога 
рабілі з каша і валёнка.

Традыцыя захавалася і перадаецца з году ў год, ад ста-
рых да маладых.

Я заспеў час сярэдзіны ХХ стагоддзя, калі ўсіх, хто 
нейкім чынам звязаны з рэлігіяй, улады не шанавалі, 
нават злёгку палохалі. Міліцыя ды дружыннікі не пу-
скалі «конікаў» у цэнтр горада. Хапала і вуліц ад цэнтра. 

Да свята рыхтаваліся загадзя. Я браў у школе горн — 
нібыта чысціць і націраць яго да бляску. Нехта пазычаў 
у дзеда кажух, выварочваў і рабіўся бараном ці казой. 
Апрануцца ў дзеда і бабу было лягчэй. Галаву мядзведзя 
ляпілі з пап’е-машэ. У ёй было цяжка дыхаць, не хапала 
паветра, але чаго ні зробіш, каб адсвяткаваць і зарабіць 
грошай! Калі ў хаце гаспадароў не было — замест гро-
шай давалі кавалак сала, каўбасу, булку. Хадзіць было 
цяжка — снег набіваўся ў чобаты, ногі мерзлі. Потым 
пайшла мода на гарманістаў. Труба адышла на другі 
план. Калі ў хаце не было святла, не гарэла лямпа, да 
тых жыхароў не заходзілі. Не наведвалі таксама вель-
мі старых і ўдоў. Не ўсе пускалі ў хату, часцей выносілі 
пачастункі на ганак. Налівалі і гарэлку, а самагон тады 
ў гарадку не вадзіўся. Мы, пятнаццацігадовыя хлопцы, 
ад гарэлкі адмаўляліся. Нам хацелася толькі зарабіць 
грошай. Здаралася, палохалі нас міліцыяй, і мы давалі 
драпака, беглі прэч на другую вуліцу. І так ад сёмай га-
дзіны вечара да дзясятай.

З часам стаўленне да гэтага карнавала-свята палагад-
нела. Прызналі і ўлады старую народную традыцыю, 
рэдкую з’яву ў Беларусі.

Майстар-мастак Бразоўскі паставіў вытворчасць роз-
ных герояў казак і персанажаў з галівудскіх фільмаў на 
паток. Пачалі вадзіць «коніка» па гарадку дванаццаці-
гадовыя дзеці.

Раней забарона на святкаванне «Конікаў» пужала 
людзей, і, каб не памерла традыцыя, мясцовыя на-
стаўнікі таемна апраналіся ў герояў і хадзілі па хатах з 
віншаваннямі. У хаце трэба было станчыць і абавязкова 
праспяваць песню «Шчодры вечар», пажадаць гаспада-
рам шчаслівага Новага года, ураджаю і прыбытку.

Сёння калядоўшчыкі ходзяць не дзеля грошай, а 
больш для пацехі, традыцыі. Збіраюцца апоўначы ў 
цэнтры на плошчы а дзясятай гадзіне да пятнаццаці 
груп «конікаў». Ідзе агляд. Амаль усе — гарадчукі, але 
ёсць і госці з Расіі, Канады, Украіны. Улады ўручаюць 
дыпломы і падарункі, па прапанове журы лепшым да-
юць прэміі, на імправізаванай сцэне ладзіцца канцэрт.

А міліцыя, якая яшчэ нядаўна ганяла нас, «конікаў», 
цяпер ахоўвае калядоўшчыкаў. Як усё хутка змяняецца 
пад боскім небам! Цяпер пра «конікаў» ведаюць ва ўсім 
свеце. Сёння можна далучыцца да святкавання пяш-
чотна-радаснай, часам гарэзлівай, народнай традыцыі 
і ў інтэрнэце. Кожнае мястэчка мае нешта асаблівае, а 
гарадчукі — «конікаў», і гэтым ганарацца. Спявайце ра-
зам з імі «Шчодры вечар, святы вечар!», і вам халодным 
зімовым вечарам будзе ўтульна ў вашай хаце і цёпла на 
сэрцы.

Звонікі, звонікі,
На вуліцы конікі,
Звонікі, звонікі,
Наша свята Конікі.

Вечар патанае ў цеплыні чалавечых адносін… і гэта 
так хораша, што й душа радуецца.

СВЯТЫ МАЙГО 
ЮНАЦТВА

«ВАМ ЁЛКА НЕ ТРЭБА?»
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Кіраўнікі выдавецтва «Маладая гвардыя» маюць 
намер падпісаць дагавор аб супрацоўніцтве з 

«Белкнігай». Гэта наўпрост паўплывае на кошт вы-
данняў. Выдавецтва зацікаўлена і ў тым, каб знайс-
ці ў Беларусі новых аўтараў, якія змогуць напісаць аб 
знакамітых земляках. Пра гэта і многае іншае прад-
стаўнікі выдавецтва расказалі падчас прэс-канферэн-
цыі «На шляху да XXVI Мінскай міжнароднай кніжнай 
выстаўкі-кірмашу» і творчай сустрэчы чытачоў з 
кіраўнікамі і аўтарамі выдавецтва.

— Мы хочам падпісаць дагавор з «Белкнігай», каб 
прадаваць нашы выданні напрасткі ў Беларусь і ўзяць 
удзел у Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўцы-кір-
машы ў лютым. Мы і раней удзельнічалі ў ёй, але не 
маглі наладзіць продаж. Дагавор паспрыяе таму, каб 
нашы кнігі былі прадстаўлены на выстаўцы і ў крамах 
па адэкватных цэнах. Цяпер іх кошт дастаткова вы-
сокі, паколькі рэалізацыя ідзе праз пасрэднікаў. Мы 
разлічваем, што кошт знізіцца больш як у 2 разы, — 
распавёў Раман Касыгін, выканаўчы дырэктар выда-
вецтва «Маладая гвардыя».

«Маладая гвардыя» — найстарэйшае выдавецтва на 
постсавецкай прасторы. Установа існуе з 1922 года і 
працягвае выпускаць якасныя кнігі, вялікае значэнне 
надаючы рэдактарскай падрыхтоўцы, карэктуры, ма-
стацкаму афармленню і праверцы фактычнага матэры-
ялу. За гэты час выпушчана значная колькасць кніг на 

сацыяльна-палітычныя і культурныя тэмы, уключа-
ючы знакамітую серыю «Жыццё выдатных людзей», 
якая ў наступным годзе папоўніцца 2000-м выданнем. 
У планах — стварэнне кніг пра выбітных дзеячаў Бела-
русі. Ёсць цікавасць да тэмы Вялікай Айчыннай вайны. 
Таму выдавецтва зацікаўлена ў беларускіх аўтарах.

Адметна, што не зусім даўно ў серыі з’явіўся новы тып 
выдання — зборнікі, прысвечаныя канкрэтнай тэме, а 
не асобе. Напрыклад, Вячаслаў Бандарэнка, беларускі 
пісьменнік, гісторык, журналіст, кінасцэнарыст, звяр-
нуўся да тэмы герояў Першай сусветнай вайны. Да таго 
ж раней біяграфіі ствараліся пра людзей, якія пайшлі 
з жыцця. Зараз аўтары звяртаюцца і да сучаснікаў. 
Дарэчы, гэтае правіла «парушыў» Максім Макарычаў, 
кіраўнік міжнароднага аддзела «Российской газеты», 
аўтар кніг пра Фідэля Кастра і Валерыя Харламава, а 
таксама пра Аляксандра Мальцава. Ён паведаміў, што, 
па папярэдніх звестках, Аляксандр Мальцаў, хакеіст, 
заслужаны майстар спорту СССР, будзе прысутнічаць 
на кніжнай выстаўцы і паўдзельнічае ў прэзентацыі 
кнігі. «Пісаць сур’ёзную літаратуру — цяжкая праца, — 
зазначыў пісьменнік. — У цяперашнюю эпоху элек-
троннага царства выдавецтва “Маладая гвардыя” вы-
конвае галоўную функцыю — асветніцкую, нягледзячы 
на маральныя выклікі».

Яўгенія ШЫЦЬКА

Кнігі «Маладой гвардыі» —  
па даступных цэнах

У газеце «ЛіМ» у рубрыцы «Пісьменнік і час» (№ 49 ад 
14 снежня 2018 г.) апублікаваны артыкул Міколы Ада-
ма «АЎТАР VS ВЫДАВЕЦ?». Аўтар прывёў прыклады 
з практыкі сусветнага супрацоўніцтва выдавецтваў: 
Англія, Амерыка, Расія, але мімаходам спыніўся на бе-
ларускіх…

Нашы дзяржаўныя выдавецтвы маюць іншую мадэль 
работы, часам яна не паспявае за сучасным кніжным 
рынкам… Але ў нас прафесійна працуюць кніжныя 
выдавецтвы нядзяржаўнай формы ўласнасці, такія як 
«Рэгістр» (Мінск). Узрост выдавецтваў 10 гадоў. За гэ-
тыя гады той же «Юрсапрынт» выдаў больш за 100 кніг, 
пераважна па краязнаўстве і гарадзенскіх аўтараў, у вы-
давецкім партфелі ёсць проста ўнікальныя кнігі. Мела 
з пералічанымі выдавецтвамі справу, ніякіх заўваг: усё 
для кліента, аператыўна, якасна. Персанал рэдактараў 
выдавецтва «Рэгістр» спагадлівы, лёгкі на ўздым, бяру-
ць на сябе ўсю падрыхтоўку рукапісаў, вёрстку, рэдак-
тарскую і карэктарскую вычытку, стварэнне вокладкі, 
узгадненне з аўтарамі ўсіх бягучых пытанняў, інакш 
кажучы, няньчацца са сваімі новаспечанымі аўтарамі, 
як мамка з родным дзіцем.

І далей выдавецтва не кідае сваіх гадаванцаў — 
прасоўвае аўтараў, рэкламуе іх кнігі, робіць відэа-
ролікі-буктрэйлеры, ладзіць прэзентацыі, сустрэчы 
ў бібліятэках.Пасля выдання кніг я, напрыклад, пад-
трымліваю самыя сяброўскія адносіны з рэдактарамі, 
ўдзячная за іх прафесіяналізм і цярпенне.

Выдавецтва «Лiмарыус» працуе з 1996 года, для на-
шых складаных умоў — тэрмін вялікі. У маёй хатняй 
бібліятэцы 6 кніг серыі «Беларуская мемуарная бiблiят-
эка» (успамiны i дзённiкi людзей, на-
роджаных у Беларусi, або тых, чыя 
дзейнасць была звязана з Беларуссю). 
Фармат кніг зручны, кішэнны. Напэў-
на, 6 кніг — гэта мала, але ўсе яны былі 
мною прачытаныя-перачытаныя, усё з 
алоўкавымі пазнакамі, закладкамі, ка-
ментарамі.

Бізнес ёсць бізнес, тым больш выда-
вецкі. Сябрам і таварышам пісьмен-
ніку выдавецтва будзе толькі ў адным 
выпадку: калі наклады яго кніг будуць 
запатрабаваны чытачамі. Ад прыбыт-
ку выдавецтва добра будзе і аўтару — 
тут голы разлік. А што вы хочаце — 
мы ўжо жывём у грамадстве спажы-
вання, дзе кніга стала таварам, хай і 
спецыфічным. Паспяховае выдавецт-
ва можа разглядаць і іншыя праекты, 
напрыклад, не вельмі грашовыя, звяр-
нуць увагу на тую ж паэзію ці асобна-
га паэта або іншыя некамерцыйныя 
выданні, разлічаныя на вузкае кола 
чытачоў.

У тым жа лонданскім выдавецтве De Mont fort 
Literature, якое прывёў у артыкуле як прыклад Мікола 
Адам, вывучаецца кніжны рынак. І перш за ўсё право-
дзяцца маркетынгавыя даследаванні кніжнага рынку 
для вызначэння рынкавай рэакцыі пакупнікоў на кнігі, 
якія выпускаюцца выдавецтвам, а таксама сацыялогія 
пакупніка, чытацкія чаканні, а яны падказваюць ула-
дальніку выдавецтва: не хапае новых добрых раманаў 
і раманістаў — чаму б не ўкласці ў будучую літарату-
ру. Так, дзякуючы менеджменту, выдавецкай інтуіцыі і 
прафесійнаму адбору, кніга ставіцца на паток, чытачам 
адкрываюць новае пакаленне бестселераў-раманістаў. 
Усё гэта каштуе вялікіх выдаткаў.

Так, арганізатары кніжнай справы хочуць зарабіць 
на чужым таленце, таму і наймаюць іх для выдавецкіх 
праектаў, прычым добра аплачваюць пісьменніцкую 
працу. Упэўненая, там не будуць важдацца з непер-
спектыўнымі аўтарамі, хай і ўзнагароджанымі рознымі 
прэміямі.

Што, у нас няма талентаў? Яны ёсць, але іх трэба знайс-
ці і падтрымаць. У нас, на жаль, не існуе сістэма гран-
таў, літаратурных стыпендый, выдавецкіх авансаў (як 
варыянт аплачанага творчага водпуску або своеасаблі-
вай камандзіроўкі), на якія таленавіты пісьменнік можа 
жыць, займацца творчасцю і яшчэ ўтрымліваць сям’ю. 
Таму перш за ўсё для таленавітай моладзі павінны быць 
адчыненыя дзверы рэдакцый літаратурных часопісаў — 
як пачатковая прыступка ўваходжання ў прафесію.

Ірына ШАТЫРОНАК

водгалас выдавецкі кошык 

ПІСЬМЕННІК  І  ВЫДАВЕЦ:  
СПРАВА  Ў  ТАЛЕНТАХ

У «Зборы твораў у дзе-
сяці тамах» Янкі Брыля, 
які падрыхтавалі ў Ін-
стытуце літаратуразнаў-
ства імя Янкі Купалы 
Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, будуць прад-
стаўлены творы, што 
раней не друкаваліся ці 
былі змешчаны толькі на 
старонках перыядычных 
выданняў і зборнікаў. 
Нядаўна пабачыў свет 
першы том, у які ўвайшлі апавяданні і лірычныя за-
малёўкі 1937—1966 гадоў.

Пры падрыхтоўцы выдання выкарыстаны аўто-
графы, машынапісы і матэрыялы, якія захоўваюцца 
ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры 
і мастацтва, аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ 
імя Якуба Коласа, у Прыватным архіве нашчадкаў  
пісьменніка.

У прадмове да выдання Міхась Тычына распавёў 
пра жыццёвы і творчы шлях пісьменніка з улікам 
новых матэрыялаў. Пасля літаратурнай часткі 
падаецца завяшчанне, дзе выказаны пажаданні  
пісьменніка наконт пасмяротнага выдання яго 
творчай спадчыны (дарэчы, ён згадаў не толькі тво-
ры, якія трэба ўключыць у перавыданне, але і тыя, 
якія перавыдаваць забараніў), а таксама навуковыя 
каментары.

У серыі «Светлыя зна-
кі: паэты Кітая» пабачыў 
свет зборнік паэзіі «Храм 
на вяршыні гары», які пе-
растварыў на беларускую 
мову Рыгор Барадулін. 
Паэты, чыя творчасць 
прадстаўлена на старонках 
выдання, яднаюць розныя 
эпохі ў гісторыі краіны. 
Яны жылі ў VIIІ стагоддзі і 
пазней: гэта Ван Вэй, Лі Бо, 
Ду Фу, Су Дун-По і іншыя. 
Сучасная творчасць Кітая 
прадстаўлена такімі твор-

цамі, як Лю Да-бай, Лян Цзун-дай і Кан Бай-цын. 
Тэмы, якія іх хвалююць, блізкія кожнаму: любоў да 
Айчыны, прыгажосць родных краявідаў, замілаван-
не вясновым абуджэннем прыроды, каханне: «Здаў-
на сівець прыстала палынам. / І наша сівізна ўжо не 
растане. / Ды памяць дадзена на тое нам, / Каб мы да 
скону помнілі расстанне» (Сінь Ці-цзі (1140—1207), 
верш «Праводжу Фынь Цін»).

У кнізе Валерыя Каза-
кова «Халоп найясней-
шага дэмакрата» дзеянне 
адбываецца ў другой па-
лове ХХІ стагоддзя. Гэта 
ў нечым нагадвае фэн-
тэзі. Героі яго пастаянна 
шукаюць сябе і ўласнае 
шчасце, праўду і пры гэ-
тым адкрываюць нешта 
новае. У кнігу ўвайшло і 
не менш цікавае апавя-
данне «Пакараць тэнісі-
ста».

«Выбраныя вершы» 
вядомага іранскага паэта Гейсара Анімпура (1959—

2005) прадстаўлены 
беларускаму чытачу 
ўпершыню. Іх пераклала 
з персідскай мовы на ру-
скую Настасся Жыткевіч, 
а вершаваны пераклад 
ажыццявіла Вольга Ша-
хаб. Прадмову напісаў 
кіраўнік Культурнага 
прадстаўніцтва Пасоль-
ства Ісламскай Рэспублікі 
Іран у Рэспубліцы Бела-
русь Сеед Абдалмаджыд 
Шафаі. Вершы напісаны 
ў самых розных формах: 

газелі, чатырохрадкоўі, ёсць нават адно трохрад-
коўе. Тэмы — любоў да роднай вёскі і да жыцця, 
боль і адзінота, імкненне спасцігнуць лёс, які ў 
чымсьці застаецца неспасцігальным...

Яна БУДОВІЧ
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Актуальнасць тэмы. Сучасных стар-
шакласнікаў не назавеш актыўнымі 
чытачамі. Але, як адзначае псіхолаг  
А. Патабня, гэта ўзрост, які «імкнецца 
зразумець жыццё», таму падлеткаў пры-
вабліваюць творы, якія дапамагаюць 
здзейсніць гэта імкненне. Апавяданне 
Алеся Ветаха «Праязны білет» якраз з 
такіх. Цікавасць да яго абумоўлена не-
звычайнасцю сюжэтнай лініі, непрад-
вызначанасцю канцоўкі, актуальнасцю 
ўзнятых праблем, а самае галоўнае, яр-
касцю абмалёўкі вобразаў-персанажаў, 
рэалістычнай апісальнасцю падзей і 
жыццёвай асновай. «Праязны білет» — 
твор, які можна вывучаць з самых роз-
ных бакоў. Тут і культуралагічны акцэнт, 
і філасофская глыбіня, і ацэнка мараль-
насці і этычнасці ўчынкаў, і індывіду-
алізацыя мовы персанажаў, і інтрыга ў 
разгортванні сюжэта.

Менавіта дзякуючы гэтаму вучні з 
цікавасцю прачыталі твор. Іх закранулі 
падзеі, перажыванні герояў, жыццёвасць 
сітуацыі.

Арыгінальнасць урока. Работа па 
апавяданні была арганізавана на асно-
ве праектнай тэхналогіі. Такая тэхнало-
гія дае магчымасць найлепш праявіць 
інтэлектуальныя здольнасці, духоў-
ныя і камунікатыўныя якасці, вызна-
чыць узровень валодання матэрыялам 
і агульнавучэбнымі ўменнямі, праявіць 
крэатыўнасць.

Як вядома, праектная тэхналогія скла-
даецца з 6 этапаў.

Першы этап — падрыхтоўка. Выклад-
чык выбірае тэму праекта, у нашым вы-
падку — стварэнне мастацкага фільма 
па апавяданні Алеся Ветаха «Праязны 
білет», вызначае яго тып, колькасць  
удзельнікаў, прадумвае магчымыя пра-
блемы, якія і прапануе даследаваць на-
вучэнцам у рамках выбранай тэмы. Гэта 
нетрадыцыйны ўрок, урок-кінастудыя. 
Другі этап — планаванне. Галоўная за-
дача — стварэнне праектных груп, якія 
будуць выконваць агульны праект: сцэ-
нарысты, рэжысёры, акцёры, група, якая 

займаецца афармленнем афішы, касцю-
мамі, музыкай. Трэці этап — даследа-
ванне. Прадугледжваецца самастойная 
работа ўдзельнікаў па сваіх картках-за-
даннях. Чацвёрты этап — кансультацыі, 
калі настаўнік дапамагае, падказвае, кар-
экціруе. Пяты этап — прэзентацыя. Шо-
стым з’яўляецца этап ацэнкі і рэфлексіі. 
Тут падводзяцца вынікі, матэрыял сіс-
тэматызуецца, ацэньваюцца створаныя 
праекты. У якасці рэфлексіі можна пра-
панаваць, напрыклад, завочна «прагля-
дзець» створаны кінафільм.

Настаўнік пачынае ўрок з аповеду пра 
аўтара, раскрывае таямніцу псеўданіма. 
Паведамляе, што (па асабістым прызнан-
ні аўтара) псеўданім Ветах ён узяў таму, 
што ветах — традыцыйная назва Меся-
ца ў трэцяй квадры, якая сімвалізуе ста- 
ласць. Алесь Іванавіч Бельскі, які піша 
пад імем Алеся Ветаха, — вядомы бе-
ларускі літаратуразнаўца, пісьменнік і 
крытык. Яшчэ маленькім хлопчыкам ён 
марыў пра кар’еру пісьменніка.

Удзел вучняў у занятках.
Першымі выступаюць сцэнарысты. 

Прадстаўляецца іх картка-заданне.

Сцэнар выглядае наступным чынам.
Прафесар Дабравольскі пасля лекцыі ў 

прыцемках купляе праязны білет. Невя-

домы хлопец выхоплівае білет і кідаецца 
прэч. Прафесар добра разгледзеў твар 
незнаёмага, аднак у міліцыю звяртацца 
не стаў. Праз некаторы час сярод сту-
дэнтаў новага курса Дабравольскі пазнае 
свайго рабаўніка. Узнікае дылема: што 
будуць рабіць далей прафесар і студэнт 
Кірыл Гуткевіч? Аказваецца, у студэнта 
хворая маці, таму ён зрабіў кепскі ўчы-
нак. Апавяданне заканчваецца тым, што 
Гуткевіч не прыйшоў на вучобу, «цяпер 
Кірылу не да залікаў».

Актуальнасць твора абумоўлена тым, 
што падзеі адбываюцца ў наш час. Ма-
ральная праблематыка, адказнасць за 
ўчынкі, даравальнасць, чалавечнасць — 
вечныя пытанні для любога часу.

Другая картка-заданне

Прыкладна напрацоўкі вучняў выгля-
даюць наступным чынам.

Мізансцэна 1-я. Прыцемкі, вечар, га-
зетны шапік. Прафесар Дабравольскі, 
чарга, невядомы хлопец, які наважыўся 
адкрыта скрасці праязны білет.

Мізансцэна 2-я. Пагоня, сустрэча па 
той бок дзвярэй тралейбуса, выразныя 
погляды…

Мізансцэна 3-я. Размова Дабравольска-
га з жонкай.

Мізансцэна 4-я. Пачатак другога семе-
стра, лекцыя перад новым курсам сту-

дэнтаў. Прафесар Дабравольскі ўбачыў 
таго самага хлопца-рабаўніка, Кірыла 
Гуткевіча. Сустрэча позіркаў, адчуванне 
няёмкасці студэнта, яго думкі-перажы-
ванні, лекцыя выкладчыка.

Трэцяя картка-заданне

Напрыклад, кожны з вучняў расказвае 
пра сваю ролю ў кінафільме (Ігар Дабра-
вольскі, Кірыл Гуткевіч).

Апошняй прадстаўляе свае работы 
група афарміцеляў.

На этапе рэфлексіі праводзіцца дыску-
сія па наступных пытаннях: ці можна 
апраўдаць учынак студэнта Кірыла Гут-
кевіча? ці правільна зрабіў прафесар 
Дабравольскі, не сказаўшы нікому пра 
ўчынак студэнта? што б вы зрабілі на 
месцы Гуткевіча і, наадварот, прафесара?

Вынікі. Настаўнік ацэньвае работы 
творчых груп у праекце. У канцы ўрока 
настаўнік можа паставіць пытанне: чым 
было карыснае знаёмства з творам? У 
нашым выпадку вучні адказалі так: апа-
вяданне вучыць адказваць за свае дзеян-
ні, вучыць чалавечнасці, даравальнасці. 
Кожны ўчынак абавязкова трэба разгля-
даць з розных бакоў.

Павел УШКЕВІЧ,  
настаўнік вышэйшай катэгорыі  
сярэдняй школы № 12 г. Гродна

СТРАСЦІ  ПАВОДЛЕ  ВОСЬМАГА  ЗАПАВЕТУ
Урок пазакласнага чытання ў 11 класе па апавяданні Алеся Ветаха «Праязны білет»

1 група «Сцэнарысты»

Удзельнікі Вучні 11 класа (прозвіш-
чы вучняў)

Задачы

— коратка перадаць 
змест твора;
— вызначыць чар-
говасць з’яўлення ў 
кінастужцы персанажаў, 
успамінаў герояў;
— вызначыць актуаль-
насць пастаноўкі твора.

Прагназава-
ны вынік

Абарона праекта  
(адзнакі)

2 група «Рэжысёры»

Удзельнікі Вучні 11 класа (прозвіш-
чы вучняў)

Задачы

— стварэнне мізансцэн 
фільма (размяшчэнне 
дзеючых асоб, часавая 
прастора твора);
— адметнасць манало-
гаў, дыялогаў дзеючых 
асоб.

Прагназа-
ваны вынік Абарона праекта

3 група «Акцёры»

Удзельнікі Вучні 11 класа (прозвіш-
чы вучняў)

Задачы

— даць апісанне галоў-
ных герояў кінастужкі;
— ахарактарызаваць 
мастацкія вобразы, мову 
дзеючых асоб;
— што б вы зрабілі на 
месцы прафесара?

Прагназа-
ваны вынік Абарона праекта

Усё сваё жыццё аўтар «Зямлі 
пад белымі крыламі» ня-

хай і ў займальна дэтэктыўнай, 
меладраматычнай манеры, але 
нязменна і нязломна апяваў ха-
раство нашага краю, яго слаўную 
міфічную (напалову прыдуманую 
самім пісьменнікам) мінуўшчыну, 
мужных высакародных арыста-
кратаў-ваяроў, прыгожых дзяў-
чат, якія натхняюць на самыя 
нечуваныя паводле свайго гераіз-
му подзвігі.

Падобная рамантычная дэкла-
ратыўнасць была для Ядвігіна 
Ш. чужая. У сваім адным з апош-
нім твораў, няскончаным рамане 
«Золата» (1920 г.), пісьменнік па-
рушыў многія табу.

Напрыклад, лічылася (ды і ця-
пер лічыцца), што трэба славіць хараство менавіта 
свайго краю, не кідаць яго, не з’язджаць. Колькі было 
напісана ў нашай літаратуры сентыментальных твораў 
(ад Максіма Багдановіча да Максіма Танка) пра бедных 
гаротных эмігрантаў!

Фактычна нідзе вы не знойдзіце ні верша, ні хоць 
якой празаічнай імпрэсіі, дзе б пісьменнік апісваў ра-
дасць, што ён вырваўся з абдымкаў радзімы і жыве ця-
пер у Тэхасе, каля Ніягарскага вадаспада ці на выспе 
Тэнерыфе, пачувае сябе добра і славіць хараство, якое 
яго акружае. Падобнае «ўслаўленне» чужога з’яўляецца 
як бы кепскім тонам. Такія выказванні для беларуса та-
буяваныя.

Нельга чамусьці скласці дзівосную паэму пра Калі-
форнію і заставацца беларусам, нельга апісаць хараство 
мексіканскай пустыні, бо твае нешматлікія чытачы ад-
разу ж могуць цябе ўпікнуць: а як жа роднае і даўно па-
кінутае палескае балота? Дзе твае вечныя слёзы па ім, а 
таксама па тым лужочку і сцяжыначцы, па якой малым 
падпаскам бегаў?

Ядвігін Ш. не баяўся ніякіх упікаў. Яго раман «Зола-
та» — страшная паводле свайго зместу і займальная па 
форме прыпавесць, дзе мае шанц стаць шчаслівым той, 
хто знайшоў у сабе сілы кінуць бацькаўшчыну. (На па-

чатку ХХ ст. была вялікая хваля 
эміграцыі. — Заўв. рэд.)

Менавіта тады, паводле пісь-
менніка, можна здабыць гэтак 
даўно жаданую незалежнасць. 
Чалавек становіцца свабодным 
фінансава, не падпадае пад уплыў 
надакучлівых бацькоў, шматлікіх 
родзічаў і суседзяў, можа быць са-
мім сабой, а не тым, кім яго хоча 
зрабіць і бачыць родны асяродак.

Дзеянне рамана фактычна 
ўвесь час адбываецца ў адной і 
той жа ўмоўнай вёсцы. Яна вы-
ступае як бы метафарай радзімы. 
Сюды выпадкова трапляе малады 
падарожны Васіль. Ён марыць 
з’ехаць да брата ў Амерыку. Але 
вёска (дзе ён толькі думаў перана-
чаваць адзін раз), бы той монстр 

з раманаў Стывена Кінга, учапілася ў героя нябачнымі 
шчупальцамі і не адпускае.

Вёска (у вобразе розных персанажаў) схіляе застац-
ца, пусціць карані, ажаніцца з прыгажуняй Зосяй, стаць 
заможным гаспадаром і плюнуць на ўсялякія Амерыкі. 
Васіль пагаджаецца. І з гэтага моманту мы бачым, як па-
ступова манструазная вёска выпівае з яго ўсе сокі, сілы, 
кроў, робіць нервы хлопца разгайданымі. Мала таго, пе-
ратварае Васіля ў забойцу. Зоська (якая была закаханая 
ў іншага хлапца Лёксу) падбухторвае Васіля супраць 
сваёй саперніцы, багатай дзяўчыны Прузыны (бацька 
Лёксы хоча ажаніць сына з гэтай багатыркай).

Васіль губляе ўсялякую волю. Ён укідвае Прузыну 
ў студню, жэніцца неўзабаве з каварнай Зоськай, чый 
Лёкса з’язджае ў Амерыку. Сапраўднага забойцу не зна-
ходзяць. Але ж для Ядвігіна Ш. гэта не так і важна. Бо 
перад намі не дэтэктыў, а хорар-прыпавесць, дзе важна 
дэталёва паказаць, што можа стаць з чалавекам там, дзе 
яму, здавалася, нічога не можа пагражаць.

Васіль паступова вар’яцее, і калі ў яго нараджаецца 
дачка, якую чамусьці назвалі імем забітай ахвяры, то 
герой не вытрымлівае і кідаецца ў студню. З Амерыкі 
прыязджае Васілёў брат, дае грошы на помнік, забірае 
з сабой у Нью-Ёрк (з гэтага страшнага заразнага месца) 

сына Васіля, які затым будзе пачуваць сябе сярод хмара-
чосаў вельмі шчасліва.

Ядвігін Ш. у 20-я гады намаляваў жудасную, містыч-
ную зону, дзе чалавек не зможа рэалізаваць свае та-
ленты (Васіль ад прыроды быў цудоўны гаспадар, меў 
шматлікія цудоўныя фермерскія планы), асуджаны на 
паступовую дэградацыю і чым больш знаходзіцца ў 
абдымках бацькаўшчыны, тым менш у яго шанцаў за-
стацца ў жывых. Тут забіваюць (і нават ніхто не рупіц-
ца раскрываць забойствы), п’юць, ненавідзяць, баяцца, 
падпарадкоўваюць сваёй волі, рабуюць, жывуць не па-
водле разліку, а па нейкай страшнай інерцыі.

Героі, якія трапляюць у Амерыку, не хочуць вяртац-
ца. Лёкса піша Зосьцы, што не паедзе на вёску, пакуль 
жывы яго дэспат-бацька, брат Васіля мае добрую працу 
на фабрыцы і яму няма інтэрасу ехаць туды, дзе пануе 
хваравітае і заразлівае бязладдзе. Адзінае, што ён можа, — 
уратаваць хаця б свайго пляменніка, забраўшы яго з 
сабой. Здаецца заканамерным тое, што сваё «Золата» 
(якая іранічная назва!) Ядвігін Ш. не дапісаў.

Тут не можа быць ніякага лагічнага канца, бо ўслед 
за няшчасным Васілём асуджаны на такі ж (больш аль-
бо менш гвалтоўны канец) і астатнія героі, а ператва-
раць твор у бясконцую эпапею татальнага вымірання, 
вар’яцтва і сызмору Ядвігіну Ш. наўрад ці хацелася, дый 
маральных і фізічных сіл не было.

Неўзабаве, сам знясілены хваробамі і нястачамі, пісь-
меннік у крайняй беднасці памірае (у 1922 годзе).

Упэўнены, што той жа Уладзімір Караткевіч вельмі 
б моцна выказаўся адносна гэтага правакацыйнага ра-
мана. Але ж літаратура — гэта не газетны артыкул і не 
канспект выдатніка-падлізы, які старанна піша тое, што 
яму дыктуе «мудры» настаўнік. Таленавітая літарату-
ра павінна правакаваць, злаваць, выклікаць палеміку, 
урэшце, часам нават выяўляць тое, што ёсць у грамад-
стве насамрэч.

Цудоўна, калі часам з’яўляюцца такія творцы, як Яд-
вігін Ш., што выказваюць у сваіх творах «нязручную» 
праўду пра нас саміх. І зусім нядзіўна, што зараз гэты 
пісьменнік амаль цалкам забыты, а яго «Золата» не пе-
рачытваецца і не перавыдаецца. Выцясняць і забываць 
усё тое, што можа прынесці кепскі настрой, — асаблі-
васць чалавечай памяці.

Васіль ДРАНЬКО-МАЙСЮК

«Золата», пра якое хочацца забыць
Ці мог Уладзімір Караткевіч любіць Ядвігіна Ш.?
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Габелен «Дзень».

Art-кірунак

Нацягнутыя ніткі чакаюць нат-
хнення. Чакаюць дакранання. 
Станок ужо не стаіць самотна-

пусты, глядзіць нібыта праз вейкі-ніткі 
на гаспадыню: ці падыдзе сёння? Пачне 
ўплятаць свой настрой, ствараючы ма-
люнак? Ён ужо недзе жыве: мастачка 
Галіна Крываблоцкая сядае за габелен, 
каб яго ідэю зафіксаваць ніткамі. Ці «на-
маляваць» ніткамі?..

Спачатку так і падаецца: яе габелены, 
вытканыя рукамі, нібыта жывапіс: праз 
дробныя дэталі ці шырокія колеравыя 
«мазкі» распавядаюць нейкую гісторыю. 
І вось жа дзіва: нават халодныя колеры 
ў вытканых творах даюць адчуванне це-
плыні. Таму што напаўняюцца непасрэд-
на энергіяй рук. Той самай, якая не знікае 
і не ствараецца наноў, а пераходзіць з ад-
ной формы ў іншую…

«Толькі не рушце мой станок!..» — 
прасіла бабуля малых гарэзаў, якія 
прыязджалі да яе ў вёску Слабада, што 
ў Докшыцкім раёне. Бабуля Марыя з 
роду Янкоўскіх была ткачыха з добрым 
густам. Малыя ўнукі ўсё разглядалі-кру-
цілі, нітак напутаюць, а ёй трэба было 
выткаць дыван ці ходнічкі, ды каб аку-
ратненька было. Зараз ні вёскі, ні бабуль-
кі, толькі ў снах узнаўляецца той час.

— Тое, што рабіла бабуля, было нібы-
та з іншага жыцця, яна ткала, каб потым 
карыстацца рэчамі, — успамінае спада-
рыня Галіна. — А мы, калі паступілі ў  
Беларускі дзяржаўны тэатральна-ма-
стацкі інстытут, ужо думалі пра высокае. 
Пра сэнс. Наш настаўнік Павел Масле-
нікаў быў зацікаўлены, каб у яго былі вуч-
ні з нацыянальным адчуваннем. Гэтым 
жа клопатам кіраваўся Міхась Раманюк, 
выкладчык гісторыі мастацтва. Мы з імі 
ездзілі ў экспедыцыі, дапамагалі ствараць 
кнігу «Беларускае народнае адзенне». З 
таго і пачалося — адшуквалі клад, вы-
вучалі. Слайды, фотаздымкі з нашых 
вандровак некалькі чалавек у Беларусі за-
хоўваюць. У той час мы шмат малявалі — 
рабілі накіды, адлюстроўвалі натуру, ра-
білі стылізацыю. Цяпер у акадэміі «ўзор-
нікі» столькі не малююць. Цяпер больш 
тэхнікі, камп’ютараў, а мы ішлі ад інтуі-
цыі.

Цягнуліся і за братам, мастаком Вікта-
рам Маркаўцом. У яго на Замкавай была 
майстэрня, і ён пусціў туды сясцёр, якія 
займаліся дэкаратыўна-ўжытковым ма-
стацтвам, зрабіў ім харошы верстачок. 
Значныя творы яны зрабілі ў яго май-
стэрні. Там стваралася адметнае асярод-
дзе: прыходзіў Яўген Кулік, Уладзімір 
Сулкоўскі, Алесь Шатэрнік, Вячаслаў 
Дубінка. Паэты заходзілі: Уладзімір Ка-
раткевіч, Алесь Разанаў… У такой тусоў-
цы прайшла маладосць. Спрачаліся: якія 
сюжэты патрэбныя, якія колеры больш 
беларускія.

— Ёсць нацыянальная школа габеле-
на, ёй і кнігі прысвечаныя, напрыклад, 
«Тэкстыль беларускі», — тлумачыць 
Галіна Крываблоцкая. — Ёсць свой твар у 
габелена. Беларускі вылучаецца, калі яго 
параўнаць з прыбалтыйскім ці расійскім. 
З палякамі нас могуць зблытаць, але роз-
ніца ўсё ж ёсць. У нас класічны габелен, 
больш камерны. Па кампазіцыі — сюжэт-
на-тэматычны, у аснове павінна быць ідэя. 
Пустаты мала. Праўда, маладое пакален-
не ўліваецца з абстракцыямі, як і ў жы-
вапісе. Я таксама люблю пагарэзнічаць, 

але ёсць страх, каб не сысці ў пустату, у 
бяздумнасць, абы стварыць. Калі ў нас 
была секцыйная выстаўка ў Еўропе (па-
чалі ў Польшчы, але некалькі краін пра-
ехалі), яе сімвалам стаў ручнік, я дала ў 

экспазіцыю арнаментальны твор. Кож-
ны мастак нясе свой нацыянальны код. 
Мне здаецца, код — гэта спадчына, што 
перадаецца па генетыцы, і склад мыслен-
ня, і стаўленне да рэчаў, і душа чалавека. 
І арнамент, і мова, і ўнутраны змест мае 
значэнне, і духоўная напоўненасць аўта-
ра, які стварае рэчы. Дэкаратыўна-ўжыт-
ковае мастацтва так і называецца таму, 
што яно павінна ўжывацца ў побыце: які 
гарбатоўнік у хаце, якія сурвэтачкі, арна-
мент на дыванку... У габелены аўтарскага 
выканання праз энергію так ці інакш за-
кладваецца гэты код.

Ці не таму габеленамі здаўна ўпрыгож-
валі жытло — яны давалі адчуванне ця-
пла ў любыя часы. Цяпер іншая мода… 
Але аднойчы чалавек са Слуцка захацеў, 
каб яму выткалі герб роднага горада, 
краявіды, хатку, дзе вырас. Мастачка зра-
біла яму 5 габеленчыкаў, якія занялі сваё 
месца ў хаце.

Такое бывае рэдка. А цяпер наогул за-
цішша. І ў салон спадарыня Галіна нясе 
калажы, якімі займаецца ў вольны час. 
А габелены там не набываюць… Нават 
калі ў нітках з воўны хаваюцца светлыя 
і лёгкія вобразы. Ёсць любімыя, якія ёй 
асабліва прыемна ткаць: матылькі ці слі-
мачкі. Слімак — гэта правобраз Хрыста. 
Маленькая істота, якая памірае восенню, 
а вясной ажывае ў той жа шкарлупіне, як 
Хрыстос уваскрасае вясной. Калі гэта ве-
даеш, застаецца злучыць іх у адным сю-
жэце — і твор напаўняецца метафарай, 
размаўляе з табой. Ці вось рыбіна, якая 
ўверсе замест сонца: таму што святло — 
гэта не фізічная з’ява, а ўнутраны стан. 
Зразумеў гэта — і гармонію не трэба шу-
каць ці ствараць адмыслова, яна адкры-
ваецца тым, хто гатовы ўбачыць, як гэта 
здарылася ў Міры Лікійскай, дзе служыў 
святы Мікалай. Яна ўбачыла дрэва, якое 
стаяла асобна, — і нарадзіўся твор.

Ці вось яшчэ. Аднойчы дзве сястры-
мастачкі з Мінска паехалі з групай 
паломнікаў у Пачаеўскую лаўру. Раніцой — 
там вельмі рана світае — Галіна выйшла 
на вуліцу: праз туман унізе прагляда-

лася Пачаева. Казка 
дагэтуль жыве ў свядо-
масці: уражанне варта 
захаваць у творы.

— Мае бацькі былі 
настаўнікамі, а тады 
настаўнікам немаг-
чыма было дзяцей па- 
хрысціць, — распавя-
дае Крываблоцкая. — 
А дзед і бабка Цеця-
ронкі вельмі верылі. 
Бабка хадзіла ў цар-
кву. Дзед менш, але 
ён скончыў царкоў-
на-прыходскую шко-
лу. Маліліся, Дзяды і 
Вялікдзень адзначалі. 
Мы, унукі, хадзілі да іх. 
Вера не кожнаму даец-

ца, яна таксама Дар Божы. Я ціхі вернік: 
прыду на літургічнае набажэнства — усе 
пытанні раскрываюцца, адказы знахо-
дзяцца. Так крок за крокам, дзень за днём 
больш разумею свет. Духоўны рост — бя-
сконцасць, як неба…

Экспрэсіўны габелен «Дзень» мастач-
ка ткала 9 месяцаў: абраная тэхніка даз-
воліла перадаць філасофію, цякучасць 
часу. І хто скажа, што габелен — вы-
ключна дэкаратыўнае мастацтва? Варта 
пазнаёміцца з серыяй «Дыялог з пры-
родай»: галоўныя героі — дрэвы. Дрэвы 
спяць, дрэвы глядзяць, дрэвы растуць. 
Дрэвы як жывыя істоты. Іх чалавек адчу-
вае навобмацак з дзяцінства і да сыходу: 
калыска з дрэва, як і дамавіна. І жыве ча-
лавек, каб побач былі дрэвы — яблынь-
ка, груша, сліва, што падсілкуюць, калі 
трэба.

— Я люблю растварацца ў асяроддзі 
прыроды, — тлумачыць мастачка. — У 
нас засталася бацькоўская хата ў Док-
шыцах. І я туды езджу. Парадак навяду 
ды адпачну. Сад вялікі, яблыні яшчэ ба-
цькоўскія, ніяк не магу іх спілаваць. Як 
зацвітаюць вясной — шкада, і восенню 
даюць плады. Парэчка, агрэст, маліна… 
Усё, як бацькі пакінулі. Нас 3 сястры, 
трымаемся разам, бо там могілкі, дзе 
ляжаць бацькі і брат, які сышоў раптоў-
на, вярнуўся на нашу малую радзіму. Не 
люблю гэтае словазлучэнне, бо для мяне 
ёсць толькі радзіма, яна не 
можа быць малой. Мы сябру-
ем з кіраўніцтвам раёна, за-
прашаюць на свята Докшыц 
і іншыя мерапрыемствы. З 
мясцовай бібліятэкай сябру-
ем (мама некалі была загад-
чыцай дзіцячай бібліятэкі). 
Ёсць там стэлажы пра нашу 
сям’ю і работы нашы. А маг-
чыма, з’явіцца і музей, ёсць 
ужо прапанова па праекце.

Родны горад мастачка 
ўславіла ў габелене «Док-
шыцкая батлейка», які зна-
ходзіцца ў Нацыянальным 
мастацкім музеі разам з яшчэ 
двума яе творамі. Летась му-
зей набыў твор 1999 года 
«Апошнія ліхтары», які спа-
дарыня Галіна прысвяціла ба-
булі з дзядулем. Чым больш 
глядзіш яе твораў, тым больш 
здзіўляешся, якім шматабліч-
ным можа быць габелен! Калі 
ішла праца над габеленам 
«Рэквіем Трасцянец» — гэта 
адзін з першых беларускіх 
аб’ёмных габеленаў, — ма-
стачцы не хапіла аб’ему, каб 
раскрыць тэму, і яна дадала 
яго праз форму. Экспрэсіў-
ныя чырвона-белыя кветкі — 
як людзі. «Рэквіем Трасця-
нец» цяпер знаходзіцца ў 
маскоўскім музеі Абрамца-
ва ў пастаяннай экспазіцыі. 
У спадарыні Галіны шмат 
аб’ёмных габеленаў, адзін з 
іх яна прысвяціла брату: ся-
род рознакаляровых алоўкаў  
адзін з абламаным стрыж-
нем…

У габелене можна перадаць 
усё: і дынаміку, і пластыку, і 

настрой, лічыць мастачка. Ёсць у яе міні-
габелены, дзе больш перадаецца стан, 
а ёсць большага памеру станок, падара-
ваны мужам, чакае свайго сюжэта. Ёсць 
творы камерныя (выставачныя) і ману-
ментальныя — для грамадскіх устаноў, 
напрыклад, габелен-заслона. Апошнія 
ў нас могуць рабіць усяго некалькі спе-
цыялістаў. У малой зале Палаца Рэспу-
блікі заслону «Вясёлка» стварыла Галіна 
Крываблоцкая. Вельмі вялікі твор, які на 
Барысаўскім камбінаце некалькі месяцаў 
штодня ткалі 12 ткачых пад аўтарскім 
наглядам. Усе манументальныя работы 
Галіны Крываблоцкай паўставалі там — 
таксама габелен з Нацыянальнай біблія-
тэкі, заслона для канферэнц-залы гатэля 
«Беларусь», выкананая ў тэхніцы рамес-
нага пераборнага ткацтва, ды заслона з 
панарамай Бердзічава для гэтага ўкраін-
скага горада. Над апошнім разам з Воль-
гай Грыдзінай працавалі каля года…

Наогул, у нас няшмат тых, хто ўмее 
гэта ствараць. У секцыі дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва Саюза мастакоў 
Беларусі крыху больш за 30 сяброў. Быў 
клопат пра тое, каб наогул традыцыя не 
спынілася: разам з сястрой Валянцінай 
Бартлавай, лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі 
Беларусі, загадчыцай кафедры касцюмаў 
і тэкстылю Акадэміі мастацтваў (1988—
2016 гг.), давялося прыкласці шмат сіл. 
Тым больш што цікавасць да гэтага віду 
творчасці ёсць, гэта паказалі і нядаўнія 
рэспубліканскія выстаўкі ў Брэсце і Ві-
цебску. Сёстры ўжо думаюць пра агуль-
ную выстаўку ў музеі Уладзіслава Галубка 
да 100-годдзя заснавання яго тэатра: яна 
павінна быць лёгкая, узнёслая...

— Ці рэальна вярнуць магутнасць 
гэтай традыцыі ў Беларусі?.. Як у любой 
справе, павінна быць паўза, — лічыць 
Галіна Крываблоцкая. — Я 18 гадоў вы-
кладала ў Рэспубліканскай гімназіі-ка-
леджы імя Ахрэмчыка, у мяне добры 
дзясятак моцных вучняў. У асноўным на 
нашу спецыяльнасць ідуць дзяўчаты, але 
было некалькі хлопчыкаў, што таксама 
добры знак. Спадзяюся, што на пэўным 
этапе вучні падхопяць нашу справу.

Ларыса ЦІМОШЫК

ЗНІТАВАНАСЦЬ
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Конкурс «Нацыянальная тэатральная прэмія» — 
гэта своеасаблівы фестываль. У адзін і той жа час, 

у адным і тым жа месцы знаўцы і аматары тэатра могуць 
увайсці ў курс тэатральнага жыцця, пазнаёміцца з экс-
перыментамі і нават адчуць сваё дачыненне да інтэлек-
туальнай супольнасці. Гэта ў ідэале. У наш прагматычны 
час не менш важна іншае — атрымаць прызнанне, узна-
гароду, параўнаць сябе з калегамі. Конкурсная спабор-
ніцкая сістэма прысутнічае і тут, і там, хоць фестываляў 
шмат, а Нацыянальная тэатральная прэмія адна на два 
гады. Аднак крытэрыі прафесіяналізму застаюцца ня-
зменныя. За гэтым павінна сачыць строгая тэатральная 
грамадскасць. Сёння яна заклапочана поспехамі ў пу-
блікі так званага «буржуазнага тэатра», дзе ёсць мадам, 
месье і нехта трэці, які нясе неспакой. Можна пасмяяц-
ца, змахнуць слязу. Але ў фінале ўсё скончыцца добра. 
У буржуазнага тэатра гарантаваны поспех. Калі вельмі 
разумнай публіцы такое не падабаецца, гэта яе прабле-
ма…

Падведзены вынікі пятага па ліку конкурсу, але па-
ранейшаму працягваюцца спрэчкі аб судзействе і намі-
нацыях.

А СУДДЗІ ХТО?
Быццам бы ўсё проста і зразумела. Эстэтычная з’ява — 

тэатр — адначасова з’яўляецца і палітычнай: неабход-
на стымуляваць дзеячаў сцэны да стварэння высока-
мастацкіх спектакляў, знайсці і прад’явіць лепшыя 
вобразы нацыянальнага тэатральнага мастацтва. Такія 
задачы вызначаны Міністэрствам культуры Беларусі. 
Шматлікія эксперты нагадваюць пра гуманістычныя 
ідэалы грамадства, пра абуджэнне духоўнасці, па-
вышэнне творчага ўзроўню, сучасную тэатральную 
мову, наватарскія ідэі, выяўленне таленавітай моладзі…

Вядома, на нашы сціплыя 28 дзяржаўных рэперту-
арных тэатраў ускладзены вельмі адказныя задачы. 
Разумеючы гэта, арганізатары прыцягнулі да ўдзелу ў 
конкурсе і прыватныя тэатры.

Гэта Сучасны мастацкі тэатр, Цэнтр візуальных і вы-
канальніцкіх мастацтваў «Арт Карпарэйшн», тэатраль-
ная майстэрня Наталлі Башавай (Камерны драматычны 
тэатр), Міжнародны тэатральны праект «НомоCosmos», 
тэатр Генадзя Гладкова «Тэрыторыя мюзікла»,  
ТАА «ТриТформаТ»). Адабралі з прадстаўленых тэатра-
мі спектакляў палову і пачалі іх адгледжваць у Мінску. 
Для гэтага стварылі пяць камісій, у якія запісалі 43 чле-
ны журы. Яны павінны былі ахапіць усё. У навуковым 
артыкуле кандыдата мастацтвазнаўства А. М. Стэльмах 
прачытала наступнае: «Аб сучасным беларускім тэатры 
пішуць шмат. АЛЕ, як правіла, у арбіту даследаванняў 
вядучых тэатразнаўцаў і мастацтвазнаўцаў узроўню 
Р. Смольскага, Т. Гаробчанкі, В. Ермалінскай, Р. Бузука 
і іншых трапляе дзейнасць дзяржаўных тэатраў. Аль-
тэрнатыўныя формы тэатральнага мастацтва, такія як 
праектны тэатр, прыватны тэатр ці антрэпрыза, выпа-
даюць з поля зроку крытыкаў альбо заслугоўваюць увагі 
з боку журналістаў, якія фіксуюць тэатральныя падзеі».

Чаму ж гэтыя вядучыя спецыялісты (акрамя  
Р. Смольскага) не патрапілі ў адборачныя камісіі і журы, 
а часткова прызначылі тых, чые работы былі вылуча-
ны на прэмію (Аляксандр Гарцуеў, Таццяна Траяновіч, 
Дзмітрый Багаслаўскі, Дзмітрый Рачкоўскі)? З журналі-
стаў, якія фіксуюць тэатральныя падзеі, у журы праца-
валі В. Пепяляеў і Н. Бунцэвіч. Працы пары дзясяткаў 
іншых крытыкаў быццам бы не мелі ніякага ўплыву 
на галоўную тэатральную падзею года. Паважаныя 
43 эксперты — людзі гранічна занятыя. У большасці 
выпадкаў яны глядзелі спектаклі ўпершыню. Многія 
спектаклі наогул паглядзець не паспявалі. У такіх вы-
падках адгледжваюць дыск (нагадаю, што такі запіс 
істотна адрозніваецца ад жывога спектакля). Ці магло 
быць канчатковае рашэнне пра ўзнагароды абсалютна 
справядлівым? Пакінем пытанне без адказу. Старшы-
ня журы тэатраў лялек Любоў Дзёмкіна на заключнай 
цырымоніі са сцэны інтэлігентна выказала меркаванне 
з нагоды фарміравання ацэначных камісій. На жаль, 
гэта меркаванне патанула ў агульнай эйфарыі свята. 
Зразумела іншае: сістэму трэба ўдасканальваць. Такую 
падзею, як Нацпрэмія, трэба старанна рыхтаваць, аба-
піраючыся не толькі на густы экспертаў, але і на шмат-
лікія публікацыі ў СМІ.

У КАРНАВАЛЕ ЧАЛАВЕЧЫХ ДУШ
З праглядам спектакляў мінскіх тэатраў не было пра-

блем. Лепшае ва ўсіх на слыху. Было зразумела, што 
«Рэвізор» у купалаўцаў — праца вельмі сур’ёзная і без уз-
нагарод не застанецца. Сярод любімчыкаў крытыкаў — 
Яўген Карняг і яго «Бетон» і «Сёстры Граі». Частка 
эстэтаў чакала прызнання цікавых пошукаў рэжысёра 
Магілёўскага абласнога тэатра Саўлюса Варнаса. Тым 
больш што адразу чатыры спектаклі гэтага рэжысёра 
прайшлі праз адборачную камісію ў фінале. Значна 
большай увагі заслугоўвалі дзіцячыя казкі. Малавя-
домы Пінскі драматычны тэатр паказаў спектакль ма-
ладога рэжысёра Паўла Марыніча «Па шчупаковым 
загадзе» з такой добрай энергетыкай, якая аднолькава 

захапіла і дзяцей, і дарослых. У 
вясёлым музычным спектаклі не 
пацярпелі класічны сюжэт і рус-
кая народная казка. Беласнежныя 
стыльныя касцюмы, афармленне 
ў традыцыі гжэльскага роспісу, 
сцэнічныя эфекты і таленавітая 
акцёрская ігра дадалі гледачам 
радасці.

І зусім іншая праца Дзяржаўнага 
маладзёжнага тэатра — «Старая 
чароўная казка» — своеасаблівы 
мікс, парад вядомых казачных 
персанажаў, якія, не расстаючы-
ся з традыцыйнымі рускімі на-
роднымі касцюмамі, раптам 
становяцца вельмі сучаснымі. 
Гэтае перамяшчэнне Ямелькі, 
цара, яго міністраў, салаўёў-разбойнікаў у сённяшні 
дзень у рэжысуры Канстанціна Міхаленкі выглядае 
вельмі пераканаўчым і арганічным. Так што казка гэтая 
для дарослых. Таму і дзіўна, што два непадобныя тале-
навітыя спектаклі засталіся без адзнак. Таксама як і хіт 
двух сезонаў «Пансіён Бельведэр».

Многія лічаць, што кожнае пасланне тэатра павін-
на быць добра ўпакаванае, каб быць прададзеным. Ві-
довішчная прырода тэатра пастаянна дыктуе пошукі 
формы. Сёння, калі фарматворчасць перастала быць ла-
янкавым тэрмінам, стала мала цікавым адлюстраванне 
жыцця сродкамі самога жыцця як у рэалістычным ма-
стацтве. Больш цікава адлюстраванне жыцця сродкамі 
яркай і нечаканай тэатральнай выразнасці. Вось тут і 
ляжыць усё яшчэ камень спатыкнення. Крытык заўсёды 
прагне новых формаў. Чым больш рэзкае рэжысёрскае 
выказванне, чым больш жорстка выбіваецца спектакль 
з тэатральнай традыцыі, тым больш падстаў у нас, кры-
тыкаў, спрачацца, прынізіць альбо ўзнесці. Прастора 
рызыкі ў нас, на жаль, абмежаваная. Усе хочуць «вяр-
няк». А ён рэдка прыводзіць да выпрацоўкі новай мето-
дыкі рэжысёрскай працы, да іншага спосабу акцёрскага 
існавання на сцэне, да арыгінальнасці драматургічных 
прыёмаў.

Наша тэатральнае мастацтва, як і расійскае, апынула-
ся ў моры шоу-бізнесу, спрошчанай мадэлі свядомасці, 
якую вельмі выразна называюць «культурай супермар-
кетаў». Чым далей адыходзіць ад гэтага тэатр, рызы-
куючы касай, тым больш надзеі на тое, што мы будзем 
непадобныя на іншых. У цяперашні час гэтай небяс-
печнай тэндэнцыі шчасліва супрацьстаяў аб’яўлены ў 
краіне

ГОД МАЛОЙ РАДЗІМЫ
Зусім не спецыяльна, а па волі сэрца ў тэатрах з’явіліся 

цікавыя спектаклі на гэтую тэму. Малая радзіма і малыя 
сцэны. Камерныя жыццёвыя гісторыі, з якіх у свядомас-
ці складваецца неабсяжны Космас.

Тэатр для малой радзімы і спектакль пра малую ра-
дзіму — з’явы розныя. Аднойчы Яўгена Міронава, ма-
стацкага кіраўніка Маскоўскага тэатра нацый, спыталі: 
«Навошта тэатры маленькім правінцыйным гарадам?». 
Ён адказаў: «Я шмат езджу з нашым Фестывалем тэа-
траў малых гарадоў Расіі і бачу, што тэатр у гэтых га-
радках — святое месца. Туды жанчыны прыходзяць з 
пантофлямі, каб пераабуцца. Тэатр аказваецца адзіным 
месцам у горадзе, дзе можна выратавацца ад адзічэння. 
І калі ў горадзе ёсць месца, куды інтэлігентныя, адука-
ваныя людзі могуць прывесці сваіх дзяцей, гэта азначае, 
што гарадок да гэтага часу жывы!»

І вось праблема. Далёка не ўсюды ёсць свае тэатры, 
але паглядзець спектакль прыезджых гасцей жадаюць 
многія. Гэта значыць, што трэба і проста неабходна ду-
маць пра адмысловы рэпертуар для гэтай самай малой 
радзімы.

Хачу распавесці пра тры спектаклі, якія засталіся па-
за ўвагай Нацпрэміі. Гэта «Радзіва “Прудок”» тэатра імя 
Янкі Купалы, «Сіняя-Сіняя» Магілёўскага тэатра лялек 
і «Дарожка мая...» Брэсцкага акадэмічнага тэатра дра-
мы. Шмат усяго напісана, сыграна, намалявана на тэму 
сельскага жыцця. А беларуская культура па частцы гэ-
тых малюнкаў — у першых шэрагах.

Аднак у гэтых спектаклях адбылася асаблівая падзея. 
Нам адкрылася сённяшняе жыццё звычайнага чалавека 
(не бізнесмена, не менеджара, не офіснага працаўніка 
або сілавіка). Яго часта называлі простым чалавекам, 
хоць ён далёка не просты. Жыццё працаўніка на зям-
лі. Ён бачны не з-за ілюмінатара касмічнага карабля. 
Не зверху, не з боку, а знутры беларускай душы, цёп-
лай, якая ўмее спачуваць. Тут жывое дыханне жыцця. 
«Прудок» зусім не падобны на ўсё, што іграецца сёння 
на купалаўскай сцэне. У гэтай рабоце няма застылай 
манументальнасці, няма жалю з нагоды несправядлі-
васці жыцця, няма пачуцця перавагі над няўдачнікамі, 
няма дулі ў кішэні. Ёсць незамутнёны погляд сучасных 
людзей на наша сённяшняе жыццё і невытлумачаль- 
насць некаторых учынкаў.

Гэта не свет сучаснай вёскі і разам з тым абсалютная 
яго пазнавальнасць. Акцёры палюбілі рэальны Прудок, 
сталі туды наведвацца, узбагачаць і карэкціраваць свае 
ўражанні. Рэжысёр спектакля Раман Падаляка як акцёр 
не спакусіўся магчымасцю іграць самому. Рэжысёрскую 
здольнасць прысвяціў тэксту і працы са сваімі калегамі. 
Так нарадзілася зорная акцёрская тройца, дзе ніхто не 
імкнецца саліраваць або вылучацца. Каманда ў самым 
лепшым сэнсе. Разам з рэжысёрам і сцэнографам яны 
ствараюць асаблівы свет чалавечай супольнасці па за-
конах псіхалагічнай праўды і неабсяжнасці чалавечых 
жаданняў. Гэта не мары пра страчаны рай, не заклік 
ехаць да зямлі і займацца фермерскай гаспадаркай. І 
нават не вядомае з савецкіх часоў «абслугоўванне сяла» 
тэатрам. Тры прэміі прысуджаны тэатру імя Янкі Купа-
лы за спектакль «Рэвізор». Прысуджаны заслужана, але 
адну з іх можна было б аддаць «Прудку», у якога кала-
сальны поспех у гледачоў.

Пастаўленая і пераасэнсаваная ў духу сённяшняга 
часу аповесць Уладзіміра Караткевіча «Сіняя-Сіняя» — 
бліскучая праца акцёра Міхаіла Сцешыца, рэжысёра 
Ігара Казакова, сцэнографа Таццяны Нерсісян. Яе ге-
рой таксама беларус з малой радзімы, толькі ён трапіў 
у міжнародны кантэкст, дзе ідзе вайна, гінуць дзеці. У 
душы героя жыве гісторыя радзімы.

«Дарожка мая...» — спектакль-споведзь знакамітага 
фалькларыста-музыканта Івана Кірчука. Шлях чала-
века ад нараджэння да смерці праз рэаліі беларускага 
народнага жыцця. Больш за 40 народных песень, рэдкія 
музычныя інструменты і абрады дапамагаюць успом-
ніць, здзівіцца, захапіцца сваімі каранямі і продкамі.

Па вялікім рахунку, гэтыя тры спектаклі могуць прад-
стаўляць беларускую культуру за межамі краіны на 
любых фестывалях. Яны выдатна ўкладваюцца ў храна-
лагічны ланцужок мінулае — сучаснасць — будучыня. 
У сваім светаадчуванні і разуменні чалавека тут белару-
скі тэатр на вышыні.

ГЛЫТОК КІСЛАРОДУ
Калісьці гастролі правінцыйных тэатраў не давалі 

разарвацца тэатральным сувязям. Кожны прыезд у 
сталіцу дазваляе тэатру зрабіць вялікі скачок і атры-
маць прызнанне. Паказ і меркаванне тэатральнай гра-
мадскасці нават важнейшыя за ўзнагароды і дыпломы. 
Таксама для калектываў вельмі важна зразумець, ці ад-
павядаюць яны ўзроўню сучаснага тэатральнага працэ-
су. Вядома, некарэктна параўноўваць умовы творчасці 
ў сталічных тэатрах і абласных. Аднак усё ж здараюц-
ца шчаслівыя прарывы. У асноўным за кошт рэжы-
сёрскай і акцёрскай творчасці. Гэта прадэманстравалі 
тэатры Магілёўскай вобласці. Акрамя ўжо згаданай 
магілёўскай драмы і чатырох спектакляў Саўлюса Вар-
наса, спектакляў Ігара Казакова, на прэстыжнай сцэне 
Нацпрэміі з’явіўся тэатр драмы і камедыі імя В. І. Дуні-
на-Марцінкевіча з Бабруйска. Яго спектакль «Кропкі на 
часавай восі» аказаўся вельмі аблашчаны экспертамі і 
пацвердзіў упэўненасць, што наша тэатральная моладзь 
ужо многае ўмее.

Узрадавалі маладзечанскія лялькі сваім спектаклем 
«Сёстры Граі». Спрэчнымі, але прыкметнымі сталі ра-
боты з Гомеля. А вось Нацыянальны акадэмічны тэатр 
імя Якуба Коласа і «Лялька» з Віцебска, як і сталічны 
ТЮГ, не прайшлі нават папярэдняга адбору.

Неабходна думаць аб канкурэнтаздольнасці драма-
тургаў, рэжысёраў, акцёраў, але і цэлых калектываў. 
Увесь тэатральны арганізм нашай краіны патрабуе ўвагі 
і аздараўлення.

Адшумяць страсці па Нацыянальнай прэміі. У інтэр-
нэце выкажуцца незадаволеныя. Будзе вельмі крыўдна, 
калі ўсталюецца звыклая цішыня і нежаданне рызыка-
ваць, шукаць. У цішыні і спакоі будзе стварацца звыклы 
касавы прадукт з мадам і месье.

Ад кіраўнікоў тэатральнай справы, экспертаў, кры-
тыкаў, вядомых дзеячаў мастацтва чакаюць аналізу, 
ацэнкі, прадуманых стратэгій, прыярытэтаў развіцця 
сучаснага тэатра. Менавіта гэтыя лідары думак фар-
міруюць грамадскі рэзананс. Магчыма, варта пачынаць 
разгойдваць тэатральны човен.

Татьяна АРЛОВА

Узрастаць на фестывальнай хвалі
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Мінулы год стаў надзвычай 
прадукцыйны для беларускага 
кінематографа: вылучэнне на «Оскар» 
фільма Дар’і Жук, шэраг новых 
стужак на «Беларусьфільме», перамога 
фільма Андрэя Куцілы «Summa» на 
адным з самых галоўных фестываляў 
дакументальнага кіно ў свеце IDFA у 
Амстэрдаме. Беларускія стужкі ўжо 
не раз бралі ўдзел у праграмах гэтага 
фестывалю, але тое, што першую 
ўзнагароду атрымаў менавіта фільм 
«Summa», уражвае, бо гэта камернае 
і ціхае кіно пазбаўлена сацыяльнай 
праблематыкі, непадобна да апошніх 
стужак рэжысёра, знятых на досыць 
няпростыя тэмы. Андрэй распавёў 
«ЛіМу», якіх фільмаў чакаць ад яго 
цяпер і як змянілася беларуская 
дакументалістыка за апошнія 10 гадоў.

— Андрэй, з чаго пачалася ваша любоў да дакумен-
тальнага кіно ды як прыйшло разуменне, што вы хо-
чаце сур’ёзна ім займацца?

— Я пачаў захапляцца відэаздымкамі яшчэ ў шко-
ле. Мы з сябрамі прасілі ў дарослых камеру VHS, зды-
малі аматарскія дэтэктывы, баевікі ды фільмы жахаў. 
Зразумела, у такім узросце я пра аўтарскае кіно паняцця 
не меў, мне стала гэта цікавым падчас вучобы на жур-
факу. Спачатку было толькі ўяўленне: дакументалісты-
ка — гэта гістарычныя ці біяграфічныя тэлефільмы, але 
нават такое захапляла — любіў глядзець перадачу «Геніі 
і злодзеі» Льва Нікалаева. Гэта былі кароткія дакумен-
тальныя праграмы з досыць сціплымі мастацкімі па-
станоўкамі для відэашэрагу пад драматургічна выдатна 
пабудаваны аповед. Так пачалося маё ўласнае захаплен-
не глыбокімі чалавечымі гісторыямі. Пасля на журфаку 
трэба было здымаць вучэбныя сюжэты, тады я з зада-
вальненнем дапамог аднагрупнікам у якасці аператара 
і раптам адчуў: працаваць з візуальным, апісваць, ак-
цэнтаваць пэўныя рэчы з дапамогай камеры для мяне 
больш цікава, чым пісаць непасрэдна тэкст. Я пачаў 
глядзець класіку кінематографа ў студэнцкім інтэрнаце, 
трапіў у відэастудыю Студэнцкага гарадка, дзе з сябрам 
Аляксандрам Налівайкам зняў стужку «Паэма веры». 
Гэта стала першай сур’ёзнай пробай у тэлевізійным 
жанры, бо, па сутнасці, нас ніхто не вучыў прафесійна 
здымаць, праходзіць вытворчы цыкл цалкам. Інтэрнэт 
быў развіты слаба, я замаўляў у Маскве кнігі па апе-
ратарскім майстэрстве, мантажы, драматургіі, хадзіў 
на рэдкія паказы беларускіх дакументалістаў у мінскія 
кінатэатры. Так паступова неігравое кіно для мяне ад-
крывалася менавіта як мастацтва, а не тэлевізійны пра-
дукт. І ўжо ў 2008 годзе адбылася сусветная прэм’ера 
нашага фільма «Фокусная адлегласць» на Кракаўскім 
кінафестывалі, мы з маім сурэжысёрам Раманам  
Рамашкам былі шчаслівыя, пачалі вандраваць са стуж-
кай па Еўропе.

— Вы вучыліся ў Маскве ў Сяргея Дварцавога, па-
сля — у БДАМ у Карпава-малодшага. Што даў вам 
гэты досвед?

— У Маскве я вучыўся вельмі кароткі тэрмін (цяпер 
такія курсы модныя і досыць эфектыўныя). Да Двар-
цавога я трапіў ужо з гатовым фільмам, на курсах мы 
яго разбіралі, аналізавалі, я быў ужо крыху падрых-
таваны. Але базавай кінаадукацыі ў мяне не было, я 
атрымаў яе ўжо ў БДАМ. Не магу сказаць, што ў мяне 
цяпер ёсць прафесійная адукацыя, хутчэй — падмурак, 
бо навучанне дало мне атмасферу, магчымасць дыялогу 
з майстрам, падмацавала жаданне рухацца ў напрамку 
дакументалістыкі.

— IDFA называюць «Канамі» неігравога кіно, дзе 
ваша стужка «Summa» сёлета стала лепшай у катэ-
горыі фільмаў сярэдняй працягласці. Меркаванне 
журы фестывалю для вас тоеснае з рэакцыяй звы-
чайнага гледача?

— Узнагарода такога высокага ўзроўню для мяне і для 
маёй суаўтаркі Таццяны Бембель вельмі каштоўная. Я 
нават марыць сабе пра гэта не дазваляў! Але і мерка-
ванне прафесійнага журы, і глядацкай аўдыторыі ідуць 
поруч — абодва важныя. Журы — тыя ж гледачы, про-
ста больш дасведчаныя. Але як і чым мераць глядац-
кую рэакцыю? Водгукамі ці колькасцю прададзеных 
квіткоў? Калі квіткамі, то гэта не рэакцыя на фільм, а 
рэакцыя часам на рэкламу, на апісанне фільма, тэма-
тыку, трэйлер. Аўтарскае кіно наогул нельга ацэньваць 
дыстрыб’ютарскімі меркамі. Па ўласным досведзе ве-
даю: калі фільм падабаецца мне самому, то хутчэй за ўсё 
будзе задаволены і мой глядач. Усім густам, зразумела, 
не дагодзіш…

— У вас ёсць досвед удзелу ў беларускім і замежных 
фестывалях. У чым іх адрозненні?

— Гледзячы якія фестывалі з якімі параўноўваць. 
Вось «Лістапад» яшчэ мае акрэдытацыю FIAPF, пра яго 
ведаюць прафесіяналы за мяжой. Яму не трэба змагац-
ца з тымі ж Канамі, бо ён мае ўласную канцэпцыю і свае 
рэгіянальныя задачы. І сярод дакументалістаў фесты-
валь папулярны — трапіць у міжнародную праграму не 
так проста і даволі прэстыжна, хоць тут і няма грашо-
вых прэмій. Апошняе, дарэчы, істотнае адрозненне, пра 
якое вы пыталіся. Відавочна, яшчэ хацелася, каб «Лі-
стапад» ствараў і асаблівую атмасферу на афіцыйных 
і неафіцыйных мерапрыемствах. Гэта цяжка ў сувязі з 
пастаянным скарачэннем фінансавання.

— Для каго ствараўся фільм «Summa»? Для гледача, 
крытыкаў, для сябе?

— Такой задачы ўвогуле перад сабой не стаўлю. Хва-
люе — здымаю, не хвалюе, не баліць, не захоплівае — 
не здымаю. Вядома, калі фільму патрэбен бюджэт, гэта 
значыць, што абавязаны думаць і пра тое, хто кіно бу-
дзе фінансаваць і хто потым паглядзіць, куды яно пой-
дзе. Звычайна канчаткова гэта тэлебачанне. Таму амаль 
заўсёды важна зрабіць так, каб стужка адначасова мела 
вольны мастацкі аўтарскі пасыл і пры гэтым была ўцям-
ная, зразумелая для звычайнага гледача. Пэўны выклік. 
Гэтага балансу не заўсёды лёгка дасягнуць.

— Вы адзначаеце, што задаволены тым, што ў 
стужцы «Summa» няма кан’юнктуры і гэта кіно па-за 
кантэкстам. Ці значыць гэта, што вы цяпер хочаце 
ствараць менавіта такія фільмы?

— Я не адыходзіў ад кантэксту штучна, гэта атрыма-
лася натуральным чынам. Зараз я працую над фільмам 
аб праблемах нашай культуры, архітэктуры, пра тое, 
што мы губляем і як ставімся да таго хараства, якое 
ствараецца нашымі рукамі, як мы яго захоўваем ці 
знішчаем. Фільм будзе заснаваны на лакальнай гісто-
рыі адной сям’і, без гучных заяў — пра сямейную па-
мяць і культурныя каштоўнасці. Я не замыкаю сябе ў 
адмысловае тэматычнае кола. Хачу ў гэтым мець свабо-
ду. А з фільмам «Summa» проста супала, што гэта кіно, 
якое існуе ў бясчасавай прасторы. Я быў бы задаволены, 
калі б такую прэстыжную ўзнагароду далі якой-небудзь 
з маіх мінулых прац на «некамфортную» тэму, але гэта 
было б вельмі зручна для нядобразычліўцаў незалеж-
нага кінематографа — яны маглі б сказаць, маўляў, экс-
партнае кіно ўзнагародзілі за кан’юнктуру. А так няма 
да чаго прычапіцца, і гэта мне падабаецца. Але і ў ін-
шым лагеры неспакойна: стужку некаторыя філосафы 
і даследчыкі не бачылі, тым не менш ужо крытыкуюць 
за адваротнае — адсутнасць вострасацыяльнай прабле-
матыкі. Смех!

— Былі часы, калі фільмы, у тым ліку дакументаль-
ныя, «клалі на паліцу». У мінулым годзе вашу стужку 
«Стрыптыз і вайна» не ўключылі ў праграму «Ліста-
пада».

— Калі б мы зараз жылі ў Савецкім Саюзе за жа-
лезнай заслонай, для мяне гэта была б драма, што кіно 
не пусцілі на экран. Сёння гэта не драма, а недарэчны 
выпадак, невядома, з якіх прычын некаторыя фільмы 
пасля адбору заблакавалі. Вядома, было шкада, што маё 
кіно (і не толькі маё) не паказалі на «Лістападзе», але 
заўсёды ёсць магчымасць дэманстрацыі яго ў прыват-
ным кінатэатры. Да таго ж я ведаю, што тэлевізійная 
версія стужкі выйдзе на замежным тэлебачанні пры-
кладна на 6 каналах, да гледача яна дойдзе ў тым ліку і ў 
Беларусі. Магчыма, калі б гэта быў мой дэбют у кіно, я б 
моцна засмуціўся, але радавацца таксама няма чаму, бо 
нацыянальны конкурс такім чынам губляе канкурэнта-

здольнасць і дэвальвуецца, перамога ў ім ужо не чыстая 
перамога. Падобны выпадак быў у 2016 годзе, які не меў 
шырокага розгаласу, і ніхто з удзельнікаў фестывалю, у 
тым ліку і я, не адрэагаваў. Спадзяюся, з кожным годам 
аўтары будуць расці індывідуальна, а кінематаграфіч-
ная супольнасць — кансалідавацца.

— У адным з інтэрв’ю вы сказалі, што часам у нас 
здымаюць вельмі наіўныя рэчы. Што змянілася ў бе-
ларускай дакументалістыцы за гэты час?

— Тады ў мяне было адчуванне (яно і цяпер калі-
нікалі з’яўляецца), што ў кіно рухаюцца па адных і тых 
жа рэйках. Бярэцца біяграфія чалавека і з яе робіцца ба-
нальнае кіно. Сёння штосьці змянілася: з’явіліся больш 
даступныя новыя тэхналогіі, можна зняць эфектную 
панараму-пралёт з дрона над якой-небудзь малой ра- 
дзімай нейкага мастака, музыкі, пісьменніка, з дапамо-
гай стэдзікама абабегчы дзесяць разоў свайго героя, па-
куль ён натхнёна гуляе па лесе і пафасна прытуляецца 
да дрэва свайго дзяцінства. Але што гэта дае, акрамя 
пустой кліпавай прыгажосці? Трэба быць асцярожным: 
гэта сапраўды варта, калі апраўдана сітуацыяй, зме-
стам і формай, а ў астатнім — чарговыя мыліцы ў руках 
рэжысёра для падпоркі кволай гісторыі. Калі сур’ёзна, 
то сапраўды з’явіліся маладыя амбітныя рэжысёры, якім 
атрымаць мясцовую фінансавую падтрымку надзвычай 
цяжка, таму яны скарыстоўваюць магчымасць удзелу ў 
замежных пітчынгах, воркшопах для развівацця ўлас-
ных тэм. Назіраецца працэс «намацвання» гэтых вары-
янтаў, нашых аўтараў запрашаюць на курсы і творчыя 
лабараторыі пры фестывалях, дапамагаюць развіваць 
і прасоўваць іх праекты. І ў гэтых умовах з’яўляецца 
маладая беларуская заўважная дакументалістыка, зроб-
леная за ўласны кошт аўтараў ці з дапамогай мясцовых 
і замежных прадзюсараў, — фільмы рэжысёраў Русла-
на Фядотава, Насты Мірашнічэнкі, Дар’і Юркевіч, Ка-
цярыны Махавай, Аляксандра Міхалковіча, чакаецца 
яшчэ шэраг цікавых дэбютаў ад новых аўтараў.

— Некаторыя свае стужкі вы здымалі па 4—5 гадоў, 
усталёўвалі кантакт з героямі. Як знаходзіце падыход 
да людзей?

— Да кожнага падыход індывідуальны. Звычайна я за 
некалькі дзён размовы вызначаю, ці атрымаецца кіно з 
гэтым чалавекам. Час — адна з галоўных умоў для якас-
най дакументалістыкі, ён патрэбен не толькі на здым-
кі, каб прайсці з героямі пэўны жыццёвы шлях, але і 
рэжысёру на асэнсаванне, разуменне, куды і як ісці ў 
стварэнні фільма. Ды час не заўсёды вызначальны — у 
мяне ёсць паспяховыя стужкі, знятыя за рэкордна ка-
роткі тэрмін, іншая справа, што пасля мантаж цягнецца 
месяцамі…

— Як рэагуюць вашы героі на фільмы пра сябе?
— Рэагуюць нармальна. Разумею, што звычайна людзі 

бачаць сябе не так, як іншыя. Тым больш калі гэта фільм, 
і ў рэжысёра тут ёсць задача па-аўтарску пераасэнса- 
ваць рэчаіснасць. Памылковае меркаванне, што даку-
ментальнае кіно — гэта адлюстраванне рэальнасці. Раз-
мова не пра тэлепубліцыстыку, дзе работа, падобна да 
журналістыкі, ідзе з дакладнымі фактамі. Неігравое кіно 
як мастацтва не можа прэтэндаваць на аб’ектыўнасць — 
усе даўно зразумелі, што гэта фільмы, створаныя на 
дакументальным матэрыяле з жывымі людзьмі, але з 
пэўнай ступенню свабоды аўтарскай інтэрпрэтацыі. 
Звычайна рэжысёр рознымі мастацкімі сродкамі хоча 
раскрыць глыбіні душы свайго героя, ён не робіць з яго 
іншага чалавека, а проста акцэнтуе неабходныя рэчы. 
У маім выпадку гэта было толькі на карысць людзям. 
Я шчыра сябрую са сваімі героямі, стараюся, каб і яны 
атрымалі досвед, пасля ўдзелу ў здымках лепш зразумелі 
самі сябе і сваё жыццё.

— Дакументалістыка ў нашай краіне дагэтуль за-
стаецца «кіно не для ўсіх». Як зрабіць яе запатраба-
ванай у гледача?

— Трэба рабіць усё! Любоў да ўсіх відаў мастацтва 
варта прывіваць. І цікавасць ужо значна большая, чым 
гадоў 10 таму. Часам прыходзіш на дакументальную 
праграму «Лістапада», ці «Watch Docs», ці «Паўночнае 
ззянне», а там зала запоўненая цалкам. Не магу сказаць, 
што ў Еўропе дакументалістыку глядзяць масава — 
проста там больш пляцовак для паказаў, больш фесты-
валяў. Лічу, што большы ўплыў тут аказвае ўзровень 
культуры аўдыторыі, зацікаўленасці ў мастацтве наогул. 
Гэта заўважна і па тым, што ў час пік у метро ў той жа 
Варшаве амаль усе чытаюць папяровыя кнігі, у кніжных 
крамах — чэргі па сур’ёзную літаратуру. Зразумела, гэта 
робяць не ўсе, але агульны ўзровень культуры вышэй-
шы. Мяркую, гэта звязана і з эканамічным пытаннем: 
калі ў нас будзе насычанасць матэрыяльная, будзе боль-
шая цікавасць і да культуры. Ніякай драмы тут няма — 
проста варта выхоўваць аўдыторыю ды пазбаўляць яе 
стэрэатыпаў, што дакументалістыка падобна да пра-
грам па тэлебачанні.

Маргарыта ДЗЯХЦЯР

Кіно

Мастацкі выклік
Гучныя заявы ў фільмах Андрэя Куцілы
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Зіма:  
слухаць і чуць

Зімовы час багаты на гукі: 
тут спрачаюцца феерверкі, 
там распяваюцца завеі ды 
паўсюль уздыхаюць, мітусяцца, 
пастукваюць гаспадарлівыя 
рыдлёўкі. Але ж не будзем 
забывацца і на мастацтва. 
Паслухаем, што на памяць 
пакінуў нам музычны 2018-ы.

1. Ёсць нагода 
ўспомніць самыя 
цёплыя яго эпі-
зоды: у цэнтры 
ўвагі і на слыху — 
альбом «Lito», но-
вая работа гурта 
«Vuraj». Асновай 
музычнага збор-
ніка сталі калян-
дарна-абрадавыя 
песні, сабраныя музыкантамі ў этнаграфіч-
ных экспедыцыях па Палессі. Унікальнасць 
дыялектаў, звычаяў, рытуалаў асобных па-
лескіх раёнаў злучылася з адметным «ву-
райскім» гучаннем. Запіс дыска адбыўся 
пад кіраўніцтвам выбітнага гукарэжысёра 
Томаша Рогула.

2. Альбом 
«One Will» гурта 
«Shaman Jungle» 
запрашае ў свет 
ф’южн. Пера-
менлівы рытм 
падхопіць голас, 
віяланчэль пад-
трымае дудук, 
а пімак і джэм-
бэ сустрэнуцца 

з гітарай. На момант перасякуцца пара-
лельныя, сальюцца часы і стыхіі. Але назва 
кружэлкі як падказка: паміж гукамі і выка-
наўцамі — аднадумства.

3. Двайны па-
дарунак атрым-
ліваюць аматары 
тэатральнага ма-
стацтва. Музыч-
нае афармленне 
Мікіты Залатара 
для пастаноўкі 
Яўгена Карняга 
«Бетон» (Рэспу-
бліканскі тэатр беларускай драматургіі) 
цяпер існуе ў выглядзе самастойнага альбо-
ма. А значыць, гучанне пераможцы Нацы-
янальнай тэатральнай прэміі ў намінацыі 
«Лепшы эксперыментальны спектакль» 
можна нават насіць з сабой!

4. А зараз — 
лірыка. Альбом 
Зміцера Вайцюш-
кевіча «Люблю» — 
гэта рыфма слоў 
Уладзіміра Мая-
коўскага з джа-
зам, класікай, 
хіп-хопам. Пе-
раклады вершаў 
выканалі Рыгор 

Барадулін і Віталь Рыжкоў. Аўтар музыкі 
ўжо звяртаўся да творчасці Маякоўскага 
(альбом «MW», 2005), але, па словах кам-
пазітара, «Люблю» — гэта работа над па-
мылкамі і крок наперад. Паслухайце!

5. І, нарэшце, 
дэбют. Мінскі ін-
дзі-гурт «koŭdra» 
прэзентаваў аль-
бом «parachod». 
Зборнік склада-
ецца з дзевяці 
песень, якія вы-
ходзілі на праця-
гу года ў якасці 
асобных сінглаў. 
У тэкстах — космас, вар’яцтва, танцы. У 
музыцы — трывога і мінор. У выканаў-
цах — таямніца. «koŭdra» — студыйны 
ананімны праект. Аўтары паўтараюць, што 
стварэнне музыкі не вымагае імёнаў. Задум- 
ваемся. Чакаем на працяг...

Марыя СТРАХ

Музыка

У снежні мінулага года сталіца Славакіі Браціслава стала 
адной вялікай канцэртнай пляцоўкай для ўдзельнікаў 

ХІІІ Міжнароднага Каляднага фестывалю. У конкурсных 
катэгорыях і фестывальных канцэртах харавых калектываў, 
аркестраў і інструментальных ансамбляў узялі ўдзел музы-
канты з Аўстрыі, Румыніі, Чэхіі, Польшчы, Ірландыі, Паўд-
нёвай Афрыкі, Эстоніі. Рэспубліку Беларусь прадстаўляў 
лаўрэат міжнародных конкурсаў «Заслужаны аматарскі 
калектыў Рэспублікі Беларусь» аркестр рускіх народных ін-
струментаў Лідскага дзяржаўнага музычнага каледжа (ма-
стацкі кіраўнік і дырыжор Алена Сечка).

Традыцыйна ў Еўропе напярэдадні Адвэнту і Каляд ла-
дзяцца музычныя сустрэчы ў храмах каталіцкіх прыходаў. 
Усе выступленні ўдзельнікаў конкурсу праходзілі на кан-
цэртных пляцоўках старадаўняй Браціславы — Касцёле 
Кларысінак, Касцёле езуітаў Найсвяцейшага Збавіцеля, а 
таксама былой рэзідэнцыі кардынала Іосіфа Батхані — Пры-

мацыяльным палацы. Конкурсную праграму ў розных намі-
нацыях ацэньвала кампетэнтнае міжнароднае журы.

«ХІІІ Міжнародны калядны фестываль харавой музыкі ў 
Браціславе даў магчымасць удзельнікам аркестра не толькі 
прэзентаваць на міжнародным узроўні беларускую выка-
нальніцкую культуру, але і пашырыць веды ўдзельнікаў ка-
лектыву — навучэнцаў і выкладчыкаў Лідскага музычнага 
каледжа — аб этнічнай і культурнай разнастайнасці свету, 
спазнаць радасць сумеснага выступлення і творчасці. Гэта 
стала магчымым дзякуючы Гранту Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь на развіццё фестывальнага руху, які пакрыў транс-
партныя выдаткі, выдаткі на падрыхтоўку ўдзельнікаў да 
міжнародных конкурсаў і фестываляў у Македоніі “Жам-
чужына Орхіда” і Браціславе ў мінулым годзе», — дзеліцца 
ўражаннямі мастацкі кіраўнік і дырыжор аркестра Алена 
Сечка.

Член журы, прафесар То Бан Шэнг (Сінгапур) адзначыў 
высокі ўзровень выканання конкурснай праграмы і спра-
вядлівасць атрыманай узнагароды. Неабыякавымі ў ацэнцы 
выступлення калектыву аказаліся і члены журы з Балгарыі і 
Польшчы — Хрысто Кроцеў і Дарыюш Душэўскі. Яны ўразілі-
ся асаблівай пранікнёнасцю выканання, гучаннем інструмен-
таў як вакальных галасоў у харавой партытуры. Асаблівую 
ўвагу і любоў гледачоў заваявалі салісты аркестра рускіх на-
родных інструментаў лаўрэаты міжнародных конкурсаў — 
«залаты голас» Алена Цалко (вакал) і «беларускі П’яцола» 
Дзмітрый Адамчык (баян). Публіка прымала аркестравы ка-
лектыў з Ліды з вялікімі авацыямі, крыкамі «Брава!» і «Біс!»

У рамках ХІІІ Міжнароднага Каляднага фестывалю за 
ўнікальнае выкананне інструментальнай праграмы сярод 
усіх намінацый аркестравы калектыў з Ліды быў удастоены 
Гран-пры (з сумай балаў 97 з 100 магчымых)!

Алена БАТУРА,  
выкладчык Лідскага дзяржаўнага  

музычнага каледжа, музыказнаўца

97 са 100
Пераканаўчая перамога музыкантаў з Ліды на Калядным фестывалі ў Браціславе

Амаль чатыры гады канцэрты фе-
стывалю харавой і вакальнай 

музыкі «Святло Каляднай зоркі» з вя-
лікім поспехам праходзяць на сцэнах 
Беларускай дзяржаўнай філармоніі, 
канцэртнай залы «Верхні 
горад», Мінскага дзяржаў-
нага музычнага каледжа імя  
Міхаіла Глінкі.

Напярэдадні Каляд і Но-
вага 2019 года Малая зала 
імя Рыгора Шырмы Бел-
дзяржфілармоніі зноў вітала 
свята харавой музыкі «Свят-
ло Каляднай зоркі», якое 
аб’яднала восем харавых 
калектываў Беларусі і Расіі, 
лаўрэатаў міжнародных кон-
курсаў і фестываляў, стала 
творчым дэбютам новай пес-
ні беларускага кампазітара 
Алены Атрашкевіч.

Адкрыў канцэрт самы 
юны калектыў, створаны ў  
2017 годзе, ансамбль хлопчы-
каў цэнтра практыкі Мінска-
га дзяржаўнага музычнага каледжа імя 
Міхаіла Глінкі. Стваральнік і кіраўнік 
ансамбля — Людміла Антонаўна 
Стульская, адзін з самых дасведчаных 
хормайстраў, якая выхавала не адно 
пакаленне дырыжораў. У выкананні 
ансамбля прагучалі два творы Анато-
ля Кісялёва «Нараджэнне Хрыстова» і 
«Сусвет, весяліся» пры ўдзеле юнага та-
ленавітага саліста Цімафея Гарбунова.

Дзіцячае вакальна-харавое выка-
нальніцтва было прадстаўлена ў кан-
цэрце выступленнем ансамбляў і хароў 
хлопчыкаў дзіцячых музычных школ 
мастацтваў №№ 9, 10, 15, 19 г. Мінска. У 
выкананні ўзорнага хору «Кантылена» 
Дзіцячай музычнай школы мастацтваў 
№ 5 г. Мінска (кіраўнік Іна Маргачова) 
прагучалі творы Б. Брытэна «Kyrie», 
«Gloria», С. Рахманінава «Багародзіца 
Дзева, радуйся», В. Плешака «Калядная 
песня». Натуральная патрэба захаван-
ня традыцый спеўна-харавой культуры 
дала магчымасць слухачам далучыцца 
да шэдэўраў харавой класікі.

На працягу многіх гадоў Мінскі дзяр-
жаўны музычны каледж імя Міхаіла 
Глінкі цесна супрацоўнічае з харавымі 

калектывамі з Гродна, Барысава, Уль-
янаўска, Масквы. Напярэдадні святаў 
калядны падарунак з дзевяці харавых 
твораў падарылі слухачам удзель-
нікі канцэртнага хору харавой студыі  

«Сугучча» (г. Масква). Дырыжор — га-
наровы работнік агульнай адукацыі 
Расійскай Федэрацыі Алена Бяссонава, 
канцэртмайстар — Дзяніс Емец.

У заключнай частцы канцэрта гле-
дачам была прадстаўлена харавая 
праграма ў выкананні Канцэртнага 
хору Мінскага дзяржаўнага музычна-
га каледжа імя М. І. Глінкі (кіраўнік 
Аляксей Снітко). Калектыў з’яўляецца 
лаўрэатам шматлікіх міжнародных і 
рэспубліканскіх конкурсаў. У 2017 го-
дзе Канцэртны хор удастоены звання 
лаўрэата І ступені ХХ Міжнароднага 
фестывалю-конкурсу дзіцячых і юнац-
кіх харавых калектываў «Вясёлка» ў 
Санкт-Пецярбургу, у 2018 годзе атры-
маў перамогу ў Фестывалі царкоўнай 
музыкі ў Беластоку. У цяперашні час 
харавы калектыў працуе над прагра-
май «Музыка народаў свету», творы з 
якой гучалі на канцэрце. Гэта каляд-
ная ўкраінская народная песня «Шчэд-
рык», харавая мініяцюра румынскага 
кампазітара Аляксандра Паскану «Кін-
дзія», кітайская народная песня «Квет-
ка язміну» (дырыжор Шаа Вэнь Інь, 
сола Святлана Белая).

Упершыню ў Белдзяржфілармоніі ў 
выкананні Канцэртнага хору Мінскага 
дзяржаўнага музычнага каледжа імя 
Міхаіла Глінкі прагучала харавая музы-
ка Людвіга ван Бетховена — заключны 

хор з араторыі «Хрыстос на 
Маслічнай гары» і харавая 
сімфонія-дзея «Перазвоны» 
выдатнага савецкага кам-
пазітара Валерыя Гаўрыліна. 
Канцэртны хор выканаў тры 
часткі гэтай грандыёзнай 
харавой фрэскі: «Ці-ры-ры», 
«Нядзеля» і «Вячэрняя му-
зыка» (дырыжор Аляксей 
Снітко, сола Ксенія Баршчо-
ва).

Адмысловым калядным 
падарункам для гледачоў 
стала выкананне зводным 
хорам усіх удзельнікаў 
канцэрта новай песні та-
ленавітага беларускага кам-
пазітара Алены Атрашкевіч 
на верш Валерыя Жуковіча 
«Святло Каляднай зоркі». 

Цеснае супрацоўніцтва даўно звязвае 
хормайстраў Мінска і Алену Атраш-
кевіч, члена Саюза кампазітараў Рэспу-
блікі Беларусь, лаўрэата тэлевізійнага 
конкурсу «Хіт-момант», «Песня года 
Беларусі». У 2017 годзе яна была ўзна-
гароджана дыпломам лаўрэата Рэспу-
бліканскага конкурсу ў намінацыі 
«Лепшы кампазітар года».

— Ідэя стварыць песню, прысвеча-
ную нашаму фэсту «Святло Каляднай 
зоркі» нарадзілася зусім нядаўна, — 
адзначыў аўтар і кіраўнік праекта 
Аляксей Снітко. — Алена Віктараўна 
напісала гэты твор у фантастычныя 
тэрміны, літаральна за адны выхадныя. 
Гэта вялікі падарунак для ўсіх нас.

Як гучыць у песні:
Святло каляднай зоркі 

з вышыні сваёй
Сэрцу дорыць супакой.
Свеціць зорка над маёй зямлёй,
Дорыць свята і спакой.
Цішыня, спакой над маёй зямлёй.
Святло каляднай зоркі ззяе 

нам з табой!
Наталля КАРДАШОВА

«СВЯТЛО  КАЛЯДНАЙ  ЗОРКІ»
праз свята харавых спеваў

Канцэртны хор харавой студыі «Сугучча» (г. Масква), дырыжор — Алена 
Бяссонава, канцэртмайстар — Дзяніс Емец.
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Так сцвярджае беларуская прымаўка. І, натуральна,  
не памыляецца. Шапавалаў — майстроў, што здаўна выраблялі 
з авечай воўны валёнкі, рукавіцы, шапкі-магеркі, брылі і нават 
цёплыя коўдры, можна параўнаць з вандроўнымі музыкамі 
ці мастакамі. Кожную зіму, завяршыўшы працу ў полі і 
спарадкаваўшы ўраджай, яны збіралі ў торбу інструменты 
і выпраўляліся ў вялікую вандроўку. Працавалі ў дамах 
заказчыкаў, дзе за грошы і ежу ператваралі воўну ў цёплыя 
зімовыя рэчы. Вандравалі ў розных мясцінах Расіі, Беларусі, 
Літвы, часам дабіраліся да аўстрыйскай мяжы на захадзе, да 
Масквы, да Кіева. Вядомы выпадак, што майстар Шарлоўскі 
трапіў нават у Амерыку, дзе і застаўся жыць і працаваць, штогод 
высылаючы сям’і больш за 300 рублёў.

Шапавалы валодалі багатым жыццёвым досведам, мелі ў запасе мноства жыццёвых 
гісторый, таму ў вёсках лічыліся вельмі паважанымі і адукаванымі людзьмі. Яшчэ 
больш таямнічасці гэтым майстрам надавала і іх адметная ўмоўная мова, так званы 
«катрушніцкі лемязень». Яна налічвала 915 слоў, значэнне якіх захоўвалася ў стро-
гім сакрэце. Так рамеснікі імкнуліся перашкодзіць распаўсюджанню сакрэтаў такой 
прыбытковай справы, а таксама спрабавалі крыху падмануць гаспадара, у якога пра-
цавалі.

Сёння шапавальскае майстэрства — адна з візітовак Дрыбінскага раёна, у 1930-я 
гады тут працаваў шапавальны завод, а каля дзесяцігоддзя таму гэтае рамяство было 
ўключана ў Дзяржаўны спіс нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны Бела-
русі.

Існуе меркаванне, што шапавальства пачало развівацца на тэрыторыі Беларусі 
яшчэ ў XVI стагоддзі, але яго грунтоўным вывучэннем этнографы заняліся толькі 
ў канцы ХІХ — пачатку ХХ стагоддзяў. Так, вядомы даследчык Еўдакім Раманаў, які 
вывучаў гісторыю і культуру Магілёўскага краю, нават выдаў асобную работу «Дры-
бінскія шапавалы».

Як жа вырабляюць валёнкі? Воўну, атрыманую пры стрыжцы авечкі, рыхляць 
брындай, ці «струной», перабіваюць з дапамогай байку. Пасля валокны намотваюць 
на драўляныя калодкі, ці «балванкі», той формы, якую патрэбна атрымаць у выніку, 
і валяюць. Для надання правільнай формы халявам валёнак выкарыстоўваліся 
«правідлы».

Але чаму менавіта Дрыбіншчына стала своеасаблівай сталіцай шапавальства? Існуе 
некалькі версій. Паводле адной з іх, месца, дзе цяпер размешчаны Дрыбін, калісьці 
было пустэльным, тут знаходзіліся толькі фальварак Дрыбін і вёска Стары Дрыбін. 
Уладальнік фальварка, каб павялічыць колькасць насельніцтва ў маёнтку і ўтварыць 
мястэчка, стаў запрашаць усіх ахвотных сяліцца на незанятых месцах. На запрашэн-
не адгукнуліся людзі рознага грамадскага становішча, розных саслоўяў і прафесій. У 
іх ліку былі і перасяленцы адтуль, дзе ўжо было развітое валяльнае рамяство. Аста-
ляваўшыся на новым месцы, яны працягвалі тут традыцыі сваёй мясцовасці, бралі і 
новых вучняў, памочнікаў.

Другая ж версія сцвярджае, што былы ўладальнік маёнтка Атон Цэханавецкі ад-
мыслова накіраваў некалькі сваіх маладых сялян у Ніжагародскую губерню для на-
вучання валяльнаму рамяству. Набыўшы неабходныя тэхнічныя навыкі і веды, пасля 
вяртання на радзіму майстры перадавалі іх сваім дзецям.

Дарэчы, традыцыя выбіраць шапавальства ў якасці сямейнай справы жыве на Дры-
біншчыне і сёння. Сям’я Зюлікавых з вёскі Пакуццё — яскравы гэтаму прыклад. Вось 
ужо пяць пакаленняў мужчын сям’і Зюлікавых займаюцца гэтым рамяством. Ёсць 
на іх сядзібе і сапраўдны рарытэт — старажытная часалка, машына, на якой чэшуць 
воўну для вырабу валёнак. Для Беларусі і сёння такія прыстасаванні — рэдкасць. Калі 
гаспадары набылі гэтую незвычайную машыну (прывезлі аж з-пад Брэста), яна была 
ў вельмі кепскім стане, бо шмат гадоў не выкарыстоўвалася. Давялося разабраць ме-
ханізмы да самых дробных дэталяў, два тыдні мылі-рамантавалі, але ўсё ж запусцілі.

Аўтарка гэтых радкоў колькі гадоў таму мела магчымасць асабіста пазнаёміцца 
з майстрамі і завітаць на іх радавую сядзібу ў Пакуцці. Тады ж майстар Уладзімір 
Зюлікаў, самы старэйшы ў сям’і, распавёў:

— З даўніх часоў Пакуцце лічылася краем рамеснікаў. Тут жылі бондары, кавалі, 
шапавалы. А ўсё з-за таго, што зямля ў наваколлі не вельмі ўрадлівая: намаган-
няў прыкладалі шмат, але багатых ураджаяў ніколі не было. Нават прымаўка такая 
з’явілася: «Хто жыве на гліне — той век не загіне, а хто жыве на пяску — той есць па 
маленькім куску». Нам выпала жыць «на пяску».

Таму жыхары Пакуцця, каб пракарміць сям’ю, і шукалі прыбытковыя справы, ра-
білі, што ўмелі, а потым ездзілі па суседніх і больш далёкіх вёсках, нават у Заходнюю 
Беларусь, абменьвалі зробленыя рэчы на грошы ці прадукты.

Кажуць, што, каб авалодаць майстэрствам вырабу валёнак, мала адно вялікага 
жадання. Гэты занятак ужо ў крыві мясцовых жыхароў. Уладзімір Майсеевіч нават 
адзначаў, што, колькі да яго ні прыязджалі вучыцца з іншых вёсак, ніхто так і не ава-
лодаў майстэрствам дасканала.

Марына ВЕСЯЛУХА

Выходзіць з 1932 года
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публікацый.
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